
Brf Bladet-rapport, juni 2019 
 
Håll till godo – en sommarrapport från styrelsen! 
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Årsstämman 
 

Ett drygt 70-tal medlemmar deltog vid årsstämman den 16 maj. 
 

Vid årsmötet invaldes Leila Bergström. Hon efterträder Stefan Ban som inte 
längre gick att övertala… Leila kommer bland annat att ansvara för bilplatserna 
(parkeringarna) och informationen. 
 

Styrelsen har dessutom – vid vårt första konstituerande sammanträde – adjungerat 
Hans Bandelin till styrelsen. Hans Bandelin har tidigare ingått i styrelsen. Nu gör 
han comeback och det är jag själv och övriga i styrelsen mycket glada och 
tacksamma för.  
 

Leila och Hans! Ni är båda varmt välkomna till styrelsen! 
 

Kerstin Storåkers lämnade uppdraget som revisor. Till ny revisor valdes 
Constantin Santikos. 
 

Själv återvaldes jag som ordförande för ytterligare ett år. Detta blir mitt fjärde år 
som ordförande. Ett stort tack för förtroendet!  
 

Jag vill också rikta ett stort tack till Stefan Ban och Kerstin Storåkers för det 
engagerade och ambitiösa arbete de gjort i sina respektive roller. 
 

I styrelsen har Stefan Ban varit en mycket stor tillgång. Hans insatser har varit 
ovärderliga plus att han under åren levererat massor med kloka förslag och 
synpunkter. Det är tråkigt att det inte gick att övertala Stefan att stanna kvar 
ytterligare något år. Varmt tack, Stefan! 
 

Ett stort tack även till Ina Churchill som var ordförande under årsmötet. 
 

Ett stort tack också till Höstlöven som åter igen ansvarade för den traditionella, 
trevliga och goda måltiden efter årsmötet! 
 

Årsstämman beslutade att ge den tidigare styrelsen ansvarsfrihet!  
 

Styrelsen har fortfarande flera stora utmaningar – vi lovar att vi ska göra vårt bästa 
för att stärka föreningen. 
 

För dig som vill läsa mer om årsmötet – kolla i årsmötesprotokollet som bland annat 
finns på hemsidan! 
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Tack valberedningen för stort engagemang 
Stort tack till Henrik Fridén, Jan-Erik Lindahl och Jens Jacobsen som utgjorde 
föreningens valberedning fram till och med årsstämman. I och med årsstämman 
lämnade Jan-Erik och Jens valberedningen. Henrik är den som kvarstår. Nu är det 
styrelsens ansvar att försöka fylla de två vakanta platserna. En person har anmält 
sig. Tack för det Ulf Byström! Vi behöver ytterligare en. Hör av dig till någon av oss 
i styrelsen om du är intresserad av att ingå i valberedningen. Vi återkommer i 
frågan. 
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Solcellerna är nu på plats 
Solcellerna pryder nu våra tak. Monteringen är i stort sett klar. Överblivet material 
och skyddsräcken kommer inom kort att lyftas ner från taken med den stora 
mobilkranen. Avspärrningar kommer då att göras som vid tidigare lyft. Vi räknar 
med att allt kommer att vara inkopplat och klart strax efter midsommar. Därefter 
kommer varje liten solstråle över Bergshamra att ge oss elektricitet. Ju mer 
solen lyser desto mer el kommer vi att få. Och så kommer det att pågå 
varenda dag som solen visar sig under de kommande cirka trettio åren! 
Visst är det fantastiskt bra! 
Installationen av solcellerna innebär onekligen en ny epok i Brf Bladets drygt 30-
åriga historia. Solcellerna kommer att sänka våra elkostnader. Bilden av Brf Bladet 
kommer att stärkas och troligen kommer även prislappen på våra lägenheter att 
stärkas och ”må bra” av solcellerna. Installationen av solcellerna visar att vi är en 
förening som vill ligga i framkant när det gäller miljön. Vem vill inte bo i ett hus med 
fullt av solceller på taken..!? 
Många föreningar pratar ofta om att installera solceller – i Brf Bladet har vi snabbt 
gått från ord till handling. Därför ett stort tack till våra experter: Hans Ingelshed, 
Catharina Erlich, Anders Malmquist och Per Gullberg. Utan dessa fyra 
medlemmars stora engagemang och briljanta kompetens hade det aldrig gått att 
genomföra solcellsprojektet så snabbt och effektivt. Även en eloge till Solna stad för 
snabb och okrånglig hantering av vår bygglovsansökan. 
När allt är klart kommer alla intresserade – via mobil och dator – i realtid att kunna 
följa hur mycket elektricitet som solen producerar. Vi återkommer om detta! 
Nu ser vi fram emot en solstark sommar! 
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Utemiljön 
Allt är inte så bra som vi i styrelsen önskar att det skulle vara. Vår entreprenör 
(Cemi) som bland annat ska klippa gräsmattorna gör inte sitt jobb! Vi har avtal med 
entreprenören och vi har fått försäkringar om att gräsmattorna skulle varit klippta i 
mitten av maj. Trots påminnelser har ingenting hänt. I början av juni satte sig 
Charlotte Aminoff (ansvarig i styrelsen för utemiljön) själv på gräsklipparen och 
klippte alla gräsmattorna! Det är naturligtvis helt oacceptabelt att gräsklippning med 
mera inte fungerar. Styrelsen kommer självklart att agera mot entreprenören. Och vi 
kommer att söka en ny lösning. Det finns ett grundproblem – vi är en liten beställare 
och trädgårdsföretagen har nu massor med uppdrag. Företagen prioriterar - man 
riskerar naturligtvis hellre att förlora en liten kund än en stor… 
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Solnaberg och garagerenoveringen 
Solnaberg har för länge sedan aviserat att man skulle renovera garagen nu under 
sommaren. Vi fick tidigt besked om att arbetet skulle starta inför midsommar. Men 
sedan några månader tillbaka är det knäpptyst. Därför har vi idag ingen aning om 
hur det blir! Vi har kontaktat Solnaberg. De har lovat återkomma. Ännu har vi inte 
fått någon som helst information eller besked. Vi vet inte ens om det blir någon 
renovering överhuvudtaget i sommar! Detta är naturligtvis under all kritik men vi är 
inte förvånade. Detta är Solnabergs signum! 
Du som har parkeringsplats i garaget måste därför vara beredd på att renoveringen 
hux flux kan starta mitt under sommaren. Förhoppningsvis kommer i så fall 
Solnaberg/entreprenören att sätta upp information om detta. Håll ögonen öppna. 
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Stamspolning 
Stamspolning kommer att starta måndagen den 30 september. Allt ska vara klart 
den 25 oktober. Mer information kommer senare. 
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LED-belysning  
Nya armaturer med energisnål LED-belysning finns nu på plats i bottenvåningarna på 
Barks väg 16, 12 och 10. På Barks väg 8 och 6 kvarstår några att montera pga 
leveranstidsproblem. Dessa kommer att monteras så snart de levererats. 
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Rökförbud utanför föreningslokalen 
Från den 1 juli blir det rökförbud – ett riksdagsbeslut - på alla uteserveringar, 
perronger etc. i hela landet. 
Som en konsekvens av detta har styrelsen - som ett första steg - beslutat att införa 
rökförbud utanför föreningslokalen. Det innebär att det är rökförbud såväl inne i 
föreningslokalen som utanför. Askkoppen kommer att tas bort. Den som hyr lokalen 
är ansvarig för att rökförbudet följs. 
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Ny färg på väggarna 
Korridorerna utanför tvättstugorna kommer att målas om och golven ska få ny 
matta. Arbetena – tre hus i taget - kommer att pågå under perioden 12 augusti till 
den 6 september. 
Toaletterna i entrén till vår samlingssal kommer att få nya golvmattor och målade 
väggar. 
Även gästrummen kommer att få nya golvmattor. Duschen på toaletten bredvid 
gästrummet på Barks väg 6 kommer att justeras så att avrinningen fungerar bättre. 
Närmare information kommer att anslås på våra infotavlor. 
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Sommar och sol… 
 

• Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara försiktiga med eld. Grillning 
med eld (kol, gas etc.) är aldrig tillåten på balkongerna. Tänk på eldfaran, 
försäkra dig om att elden/glöden är släckt, städa och gör ordentligt rent 
efter dig när du grillat eller haft picknick. Visa stor respekt för grannar och 
närboende! Respektera eventuella eldningsförbud! 
 

• Släpp inte 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” eller 
liknande ska släppas in i våra fastigheter! Fråga vänligt men ta ingen strid! 
Vid fara ring polisen! Kontakta oss i styrelsen. Jourlista till styrelsen sätts 
upp i entréerna.  
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Styrelsen vill tillönska alla medlemmar en riktigt skön och fin och trevlig 
sommar! Var rädd om dig! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


