
Brf Bladet-rapport, september 2017 
  
Håll till godo – här kommer en september-rapport från styrelsen! 
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Påminnelse 1 
Från den 1 oktober inför vi gemensamt bredband och IP-telefoni från Bredbandsbolaget. 
  

Några råd: 
- du som har annan operatör än Bredbandsbolaget – glöm inte att säga upp ditt nuvarande 

bredbandsavtal så du slipper betala dubbelt!  
- du som behöver eller vill ha en ny snabb router- ring till Bredbandsbolagets kundservice 

och beställ. Routern är kostnadsfri men du betalar 95 kronor i porto. 
Har du redan en router så fungerar den utmärkt även efter den 1 oktober. 
Bredbandsbolagets kundservice, tel: 0770- 777 000, öppet kl. 08.00-22.00. 

- du som redan är kund hos Bredbandsbolaget behöver inte göra någonting – luta dig 
tillbaka i stolen och surfa på som vanligt! 

- de tre första månaderna (oktober-december) är helt kostnadsfria. Från januari 2018 
betalar alla medlemmar 125 kronor i månaden för gemensamt bredband (250/100 Mbit) 
och IP-telefoni. Avgiften läggs på månadsavgiften. 
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Påminnelse 2 
Onsdagen den 13 september kl. 17–20 kommer vi att ha ”Öppet Hus” i föreningslokalen för dig 
som har frågor angående införandet av gemensamt bredband.  
En representant från Bredbandsbolaget kommer då att finnas på plats. Du kan komma och 
ställa dina frågor när som helst mellan kl. 17–20. 
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Konflikten med Solnaberg AB/CapMan är över! Efter drygt tre år med tuffa och infekterade 
diskussioner och efter nära fyra veckors byggstopp har vi i Brf Bladet kommit överens med 
Solnaberg AB! 
 

Överenskommelsen innebär i korthet följande: 
- vi köper nio p-platser med servitut – en ekonomiskt mycket god affär för Brf Bladet 
- vi säkrar våra 50 p-platser i garaget under ytterligare tio år 
- vi får alla våra kostnader (kopplade till den tre år långa konfliken) betalda 
- vi får ett ekonomiskt skadestånd 
- Barks väg inklusive trottoar rustas upp på Solnaberg AB:s bekostnad 
- vändplanens utformning utvärderas ur trafiksynpunkt under 2018 för ev. ombyggnad 
- Solnaberg AB får genomföra ombyggnaden enligt bygglov 

 
Siffrorna och turerna och vår strategi bakom uppgörelsen har redovisats för medlemmarna vid 
ett extra medlemsmöte tisdagen den 29 augusti. Ett drygt 60-tal medlemmar fanns på plats. 
 

Eftersom detta är en affärsuppgörelse med Solnaberg AB så kommer inte styrelsen att skriftligen 
redovisa siffrorna i uppgörelsen. Däremot - finns det ett intresse så redovisar vi gärna alla siffor 
åter igen i samband med föreningens höstmöte! Vi återkommer med tid för höstmötet. 
 

 



Styrelsen återkommer senare med detaljer när det gäller hanteringen av de nio nya 
parkeringsplatserna och avtalet gällande garageplatserna. 
 

Alla byggarbeten kommer att vara helt avslutade under andra halvan av oktober! 
 

Slutsats: det har varit en långdragen konflikt där vi har varit mycket osäkra på utgången. 
Vi riskerade att bli förlorare – idag upplever vi oss inte som förlorare, snarare som vinnare. 
 

Under konflikten med Solnaberg AB har vi inom styrelsen för Brf Bladet haft löpande diskussioner 
om vårt agerande. Alla beslut har tagits i full enighet. Vårt agerande har löpande förankrats med 
jurister inom HSB.  
 

Det är en person utanför styrelsen som har varit direkt avgörande för vår framgång. Ett stort tack 
till vår medlem, till dig Per Gullberg! Din breda kompetens, din klokskap och ditt stora 
engagemang har varit oerhört värdefull och avgörande! 
Även ett stort tack till Heléne Söremark på HSB för all god hjälp och support. Stort tack även till 
Kronofogdens representant som har varit såväl engagerad som lyhörd!  
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Brf Bladet har fyllt 30 år! Ett drygt 100-tal medlemmar kom och firade när föreningen fyllde 30 
år torsdagen den 31 augusti! Det bjöds på bubbel, god mat, tal, och vacker fiolmusik av Christina 
Malmberg, föreningens vice ordförande. Det blev en värdig och trevlig 30-årsfest.  
Ett stort tack till Höstlöven för ett jättefint arrangemang. Också stort tack till Göran Lif med flera 
som greppade mikrofonen, tack till er som skrivit trevliga minnesord och tack till Runo Carlsson 
för bilder då utomhushissen revs.  
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Staketet oljat! Sort tack till sommarjobbarna Alexander, Alma och Mikaela som under 
sommaren skrubbat och oljat det längsgående staketet. Staketet blir som nytt igen! Kanonbra! 
En del arbeten återstår att göra.  
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Återvinningsrummet – nu igen! ”Någon jävla ordning måste det vara i partiet” Så sa 
vänsterledaren C-H Hermansson 1969 när det var storbråk i hans parti. C-H Hermanssons 
klassiska uttalande gäller i högsta grad även för vårt återvinningsrum! Någon jävla ordning måste 
det bli i återvinningsrummet – annars kommer vi att låsa dörren! 
Återvinningsrummet är inte avsett för grovsopor i samband med exempelvis flytt och renovering, 
liknande! 
Återvinningsrummet får användas för grovsopor i vardagslivet. Då gäller det att grovsoporna ska 
sorteras och läggs i den container där de hör hemma! Vik ihop kartonger etc. etc.! 
Vi vill uppmana våra medlemmar att hjälpa oss i styrelsen att se till att dessa enkla och 
synnerligen fundamentala regler följs. Rapportera till husvärd eller styrelsen när du ser att någon 
missbrukar reglerna och förtroendet att ha tillgång till ett fritt och öppet återvinningsrum! 
Den som inte följer reglerna kommer från och med nu att själv att få betala för bortforsling, 
städning och rengöring! Ord och inga visor! 
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Styrelsen önskar alla medlemmar en fin och trevlig höst!  
 

Anders Magnusson 
ordförande 


