
INFOBLADET 
 

 

STORHOLMEN/CEMI 

Storholmen Teknik meddelar att man återgår till sitt gamla namn Cemi Förvaltning 

fr.o.m. 15 januari 2013. Felanmälan görs från detta datum på tel. 0774-400 900 

mellan 07.00 och 16.00 eller via formulär på www.cemi.se. 

 

PARKERINGSKORT MM 

Avtalet rörande parkeringsövervakning med Q-park är uppsagt och Bladets parkerings-

ansvariga, Christina Malmberg, låter f.n. trycka upp ”våra egna” parkeringskort. De 

kommer att gälla i 2 år och delas ut under mellandagarna. Att vi ”blivit av med” Q-park 

ses som en lättnad av många, men det betyder inte att man får nonchalera före-

ningens parkeringsregler - man kan säga att det nu blir en frihet under ansvar - och 

viss övervakning kommer att ske även i fortsättningen. Det straff för överträdelser som 

kan komma ifråga, är att rätten att parkera på våra platser fråntas den skyldige.  

 

För parkering framför if:s kontor kvälls- och nattetid samt på helger skall enligt if:s 

parkeringsansvariga inget parkeringskort användas, vilket förefaller något märkligt, 

men det är det besked vi fått. I övrigt hänvisas till den information som går ut 

tillsammans med parkeringskorten.  

 

NY  MEDLEM 

Laila Nordin har förvärvat lgh 162, Bv 6, 7 tr, men tillträder inte förrän den 8 mars 

2013.  

 

RADONMÄTNING 

För några år sedan gjordes en mätning av radonhalten i våra hus. Mätningen begrän-

sades till husens bottenplan. De radonvärden som då uppmättes var så låga att den 

dåvarande styrelsen inte fann det meningsfullt att gå vidare och mäta radonhalten på 

samtliga våningsplan. Motiveringen var att radonhalten rimligen borde vara ännu lägre 

ju högre upp i husen mätningen gjordes. 

 

Tyvärr godkändes inte detta resonemang av av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 

Solna och inte heller av de rättsinstanser till vilka förvaltningens beslut överklagades. 

Vi är nu därför tvingade att göra mätningar på samtliga våningsplan i våra fem bo-

stadshus. Enligt anvisningar skall mätningarna göras under den s.k. eldningssäsongen 

och pågå under minst två månader. Mätningsutrustningen (ett par dosor) kommer att 

placeras på lämplig plats i en av de 4 lägenheter som finns på varje våningsplan. Mät-

ningarna innebär minimalt besvär för den enskilde. 

 

Vi räknar med att mätperioden kan inledas i mitten av januari. Någon vecka in på det 

nya året kommer ytterligare information om detta. (Jan-Erik Lindahl) 

 

 

DECEMBER 2012 



HYRESHÖJNING 

Rubriken är litet av ett ”skrämskott” men höjningen avser endast gästrummen och 

samlingssalen. Gästrummen som nu har rustats upp kommer att från den 1 januari 

kosta 200 kr/dygn och samlingssalen 700 kr per tillfälle. 

 

OFÖRÄNDRADE 

avgifter blir det däremot för parkering och för garageplatser. 

 

VALBEREDNING OCH STÄMMA 

Valberedningen under ledning av Nils Rogberg påbörjar nu sitt arbete. Den som är in-

tresserad av någon av föreningens poster kan kontakta Nils på telefon 08-661 93 83.  

Årsstämma blir det den 11 april. 

 

INFOMÖTE 

Datum för nästa infomöte har utsatts till 28 februari. 

 

AKTIVITETER 

Inom Bladet finns många fritidsaktiviteter: Qi Gong, pilates, akvarellmålning, läsecir-

kel, hantverk och inte minst bridge. De flesta av dessa aktiviteter beskrivs närmare på 

hemsidan där även kontaktpersoner finns angivna. Dessa aktiviteter äger rum på 

dagtid (och utan inblandning av föreningsstyrelsen). Vill någon starta aktivitet på 

kvällstid så kan det vara välkommet!  

 

Dessutom har vi ju pensionärsföreningen Höstlöven med alla sina arrangemang, senast 

en uppskattad julmiddag (68 deltagare!) den 17 december. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte bara de bredvidstående ”ljusen” utan 

hela föreningsstyrelsen vill tillönska alla 

boende i Brf Bladet en Angenäm (och inte 

alltför snöig) Jul samt ett Synnerligen Gott 

Nytt År! 


