
Brf Bladet-rapport, september 2018 
 
Håll till godo – en rapport från styrelsen! 
 

Vilken sommar! 
Sommaren 2018 var sommaren när vi kippade efter andan och längtade efter svalka och regn. Det var 
sommaren som var rekordvarm både i luften och i vattnet. Så hög sommartemperatur har aldrig 
uppmätts tidigare – inte sedan mätningarna startade för drygt 260 år sedan. 
Sommaren 2018 var sommaren när vattnet sinade runt om i landet, när tågrälsen kroknade, när asfalten 
kokade, när grillningen totalstoppades, när gräsmattorna var gulbrända och inte behövde klippas och när 
vi gärna flydde till andra delar av Europa för att få svalka. Island exempelvis hade en rekorddålig sommar 
med kyla och massor med regn! 
Sommarvärmen 2018 – var det en tillfällighet, en engångssommar eller var det början till något nytt?! 
Tankarna svindlar.  
När det gäller Brf Bladet kan jag konstatera att sommaren har varit lugn.  
 

Aktuella datum under hösten 2018. 
 

- Måndagen den 1 oktober 
- byte av portkod 
- den nya portkoden delas ut skriftligt i alla brevlådor en dryg vecka i förväg 

 

- Måndagen den 1 oktober 
- Solnaberg AB inför betalparkering dygnet runt – läs nedan 
 

- Torsdagen den 4 oktober, kl. 19.00 
- träff för medarbetare i Brf Bladet, husvärdar med flera 
 

- Lördagen den 27 oktober, kl. 10.00 
- dags för gemensam höststädning 
 

- November, december 
- medlemsmöte med redovisning av solcells-förslaget 
 

- Tisdagen den 1 januari 2019 
- Solnaberg AB höjer garagehyran – läs nedan 

 

¤¤¤ 
 

Göran Lif har avlidit 
Göran Lif var under många år starkt engagerad i styrelsen och i föreningens utveckling. Han var kunnig 
och alltid påläst, han var dessutom en lysande berättare. 
Trots sin svåra sjukdom så var Göran in i det sista engagerad och intresserad av föreningens verksamhet 
och utveckling. Jag träffade Göran några veckor före hans bortgång. Han berättade då öppet om sin svåra 
sjukdom. Trots sjukdomen var han som vanligt engagerad och nyfiken på vårt arbete i styrelsen. Han ville 
veta hur det gick med samarbetet med Solnaberg, med takmålningen, med solcellerna… 
Föreningen har förlorat en medlem som har haft stor betydelse och varit mycket värdefull för den här 
föreningen och för oss medlemmar. Göran är en av dem som verkligen bidragit till att vi idag har en 
mycket välskött och väl fungerande bostadsrättsförening.  
Kerstin Storåkers, föreningens nuvarande revisor, ingick flera år i styrelsen under Göran Lifs 
ordförandeskap. Hon säger så här: 
”Jag minns Göran som en mycket kompetent och engagerad ordförande, både när det gällde underhåll av 
fastigheter och boende i Bladet. Inga frågor var honom främmande vare sig stora eller små. Han var 
händig och han var en duktig skribent. Vi är många som minns hans tal på vers vid Bladets 25-årsjubileum. 
Han var en social person utan prestige och han var lätt att samarbeta med. Rent konkret minns jag hur 
han tidigt "städade" i alla avtal och sänkte föreningens kostnader, vilket också resulterade i att 
månadsavgiften sänktes med runt 1 000 kr per månad.” 
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Garageplatserna 
Solnaberg AB höjer hyran för garageplatserna från och med den 1 januari 2019. Den nya garagehyran blir 
1 400 kr/mån. Den nya hyran kommer att gälla fram till den 31 december 2023. Solnaberg AB har 
informerat om att p-garaget kommer att genomgå en totalrenovering under sommaren 2019. 
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IF-parkeringarna blir avgiftsbelagda 
Solnaberg AB har informerat oss om att all parkering inom området kommer att bli avgiftsbelagd dygnet 
runt från och med den 1 oktober! Vilka taxor som kommer att gälla har Solnaberg AB ännu inte bestämt.  
Vi har fått information om att de 14 nya parkeringsplatserna som finns utanför IF:s entré kommer att bli 
gästparkeringar dygnet runt – avgiftsbelagda och öppna för alla. 
Alla p-platser i området kommer att bli avgiftsbelagda och öppna för alla under kvällar, nätter och helger. 
Informationstavlor kommer att sättas upp. Alla p-avgifter ska betalas med mobilen. Q-Park kommer att 
bevaka området. 
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Takmålningen 
Den utvändiga takmålningen avslutades före midsommar. Arbetena, som var beräknade att avslutas i 
oktober, gick - tack vare strålande väder - i rekordfart. Arbetena har utförts till såväl vår som 
byggkontrollantens fulla belåtenhet. Dessutom till en lägre kostnad än den styrelsen kalkylerat med! 
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Träff med Solnaberg AB 
För ungefär ett år sedan pågick striden för fullt med Solnaberg AB. Brf Bladet hade tvingat fram ett 
byggstopp som pågick under nästan hela augusti månad. Byggstoppet tvingade Solnaberg AB till 
förhandslingsbordet och till en uppgörelse. Nu är vi överens och båda parter har lagt stridsyxorna åt 
sidan… 
Omedelbart efter sommaren har styrelsen för Brf Bladet nu träffat Solnaberg AB:s representant. Vi har 
framfört våra krav vad gäller trafiksäkerhet och övrigt inom området. Det är vår förhoppning att insatser 
kommer att påbörjas under hösten. Det handlar om förlängning av trottoaren längs Barks väg, 
skyddsräcke, förstärkt trafikskyltning, reparation av trottoar och asfaltbeläggning, åtgärder för ökad 
säkerhet, förbättrad belysning etc.  
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Solceller på taken 
Planeringen för solceller pågår för fullt. Styrelsen kommer att bjuda in till ett medlemsmöte under hösten, 
november, december. Vid detta möte kommer solcells-förslaget att redovisas i sin helhet och ni 
medlemmar kommer att få tycka till om förslaget. 
Solceller är heta just nu – inte enbart på grund av sommarens intensiva sol. Bidragen har blivit mer 
generösa. Kravet på bygglov har tagits bort (vi är fortfarande osäkra vad som gäller här i 
Nationalstadsparken). EU har dessutom avskaffat skyddstullar på kinesiska solpaneler vilket kommer att 
innebära ett prisfall på 30 procent. En bra investering ser ut att kunna bli en ännu bättre investering! 
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Arborist  
Styrelsen har anlitat en certifierad och kunnig arborist som gjort en första besiktning av träd och buskar. 
Arboristen har fått i uppdrag att snarast under hösten vidta de mest akuta åtgärderna när det gäller 
gallring etc. Arboristen har också fått i uppdrag att ta fram en planering för det fortsatta arbetet. 
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Ny sand  
Lekplatsen med gungor har fått ny sand. En besiktning av lekplatserna kommer att genomföras under 
hösten. 
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Nytt avtal med HSB 
Styrelsen har - efter diskussioner under våren - tecknat ett nytt avtal med HSB angående den ekonomiska 
förvaltningen. Avtalet innebär förbättringar – såväl ekonomiskt som praktiskt. 
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Nya stadgar 
Föreningens nya stadgar är nu godkända och registrerade hos Bolagsverket. Detta innebär bland annat att 
alla handlingar såsom årsredovisning, inbjudningar och övrig information från styrelsen i huvudsak 
kommer att skickas ut via e-post. Självklart kommer vi även framöver att tillhandahålla handlingarna i 
pappersform till medlemmar som saknar dator eller mobil. 
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Ny portkod 
Måndagen den 1 oktober byter vi portkod. Den nya portkoden kommer att delas ut skriftligt i alla 
brevlådor en dryg vecka i förväg. 
Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att inte sprida koden.  
Vi vill också uppmana alla medlemmar att inte släppa in några obehöriga i fastigheterna! För att bli 
insläppt i våra hus ska man kunna göra trovärdigt att man ska besöka en person som inväntar besöket – 
försäkra dig om detta! Inga andra, inga försäljare, inga personer som säger att de representerar någon 
”välgörenhetsorganisation”, säkerhetsföretag eller liknande ska släppas in i våra fastigheter! Fråga vänligt 
men ta ingen strid! Vid fara ring polisen! Kontakta oss i styrelsen. Telefonnummer till styrelsen finns i 
entréerna.  
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Missa inte städdagen! 
Välkommen till höststädning lördagen den 27 oktober kl. 10.00. Rekordmånga deltog i vårstädningen – 
det är lika roligt att städa på hösten. Goda mackor och fika utlovas vid lunchtid. Välkommen. 
 
Nu ser vi fram emot en härlig höst! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


