
 

                    INFOBLADET          maj 2012   
 

  

BOT OCH BÄTTRING UTLOVAS! 

 

Det var naturligtvis inte meningen att allas mailadresser skulle kunna ses 

av alla vid utsändningen av april månads infoblad. Ibland går det litet för 

fort. Vi gör allt för att undvika detta i fortsättningen. Dessutom har vi gått 

över till pdf-format och hoppas att filen nu skall vara läsbar för alla. 

BELYSNING 

Den nya LED-belysningen är installerad i 10:ans trapphus, våningsplan 

och tvättstuga. De hittillsvarande reaktionerna har varit positiva och 

besparingen av elström är betydande. Vi avser att gå vidare med projek-

tet i höst om ingenting negativt framkommer under mellantiden. Däremot 

har nödbelysning och brandvarnare fungerat dåligt på vissa håll i de all-

männa utrymmena. Arbete pågår för att åtgärda detta. 

HEMSIDAN 

finns nu tillgänglig i sin nya form. Ann Panzar på HSB stått för konver-

teringen av den gamla hemsidan och styrelsens datakunnige Hans Bande-

lin har ”putsat” och lagt in gamla bilder i bildarkivet. Dessa är inte alltid av 

hög kvalitet, men vi har ändå valt att spara dem. Man hittar hemsidan via 

www.brfbladet.se. Naturligtvis återstår en del finputs, men vi tror ändå att 

hemsidan i nuvarande utformning skall vara till nytta och glädje. Där finns 

t.ex. en hel del om Höstlövens aktuella aktiviteter. 

UTEPLATS 

Enligt den motion som behandlades vid den senaste stämman skulle 

styrelsen åstadkomma en mindre uteplats t.ex. mellan husen Bv 6 och 8. 

Möbler är nu inhandlade och ställda på plats och de möbler som tillfälligt 

utprovats på platsen har återgått till cirkeln vid kolonilotterna. 

SOPRUM 

Det är trist att behöva gnälla i detta ämne men det är uppenbarligen så 

att en del människor fortfarande tror att man kan att hiva ned vadsom-

helst i sopnedkasten. T.ex. oemballerade blöjor, madrasser (!) och 

matrester. Nyligen fann jag en blandning av ägg (okokt), plåtburkar och 



tidningar i en icke hopknuten plastpåse. Undertecknad vet vem som 

åstadkom det sistnämnda, men sätter inte ut något namn (åtminstone 

inte denna gång). Tidningarna ska naturligtvis läggas i returpappers-

rummet och övriga sopor SKA EMBALLERAS ORDENTLIGT. Det vore bra 

om husvärdar (och även andra medlemmar som har ärende till sop-

rummet) har viss uppsikt över sådant. Matavfallsprojektet tycks fungera 

bra även om hämtningen blivit förskjuten i tid vid ett par tillfällen. 

LÅNGSIKTIGHET 

Styrelsen har i dagarna avhållit en dygnskonferens på Rönneberga kurs-

gård och då främst försökt fånga det långa perspektivet i underhåll av hus 

och trädgård. Sådant är svårt att hinna med i det dagliga arbetet för 

föreningsmedlemmarnas bästa och ibland kan det vara nyttigt att höja 

blicken från marken man står på till horisonten.  

PARKERING 

Vi har sedan en tid ont om parkeringsplatser även på Axet. För den som 

snabbt vill ha en garageplats finns sådana i Signalistens garage under 

Bergshamra torg. De är dock numera förhållandevis dyra, 965 kr/månad. 

TIPS! 

Comhem har nyligen utfört arbete på sitt kabelnät och man måste där-

efter göra ny kanalsökning. Jag antar att de flesta berörda har klarat av 

detta, men finns det problem: Börja med att stänga av elförsörjningen till 

TV:n/digitalboxen i en halv minut. Slå sedan på strömmen och då går det 

lättare. 

En del brandvarnarna piper och krånglar. Föreningen kommer därför 

successivt att återgå till varnare med utbytbara batterier, eftersom de 

andra, med fasta batterier, inte håller vad som är utlovat. Vid problem: 

Prata med husvärd eller Hans Bandelin (brandansvarig) eller med 

undertecknad. 

 

MED TILLÖNSKAN OM EN SKÖN SOMMAR FRÅN  

STYRELSEN GENOM            Göran L  

 

     

     
 


