
Brf Bladet-rapport, april 2019 
 

Håll till godo – en rapport från styrelsen! 
 

Aktuella datum under våren 2019 
 

- Lördagen den 4 maj kl. 10.00 – 14.00 
- städdag - alla medlemmar är välkomna - fika och goda mackor till alla vår-städare! 
 

- Torsdagen den 16 maj kl. 18.30 
- årsstämma med efterföljande traditionell måltid 

 

Dags för årsstämma 
Årsstämman hålls i föreningslokalen torsdagen den 16 maj kl. 18.30. Efteråt bjuder föreningen på mat - allt 
enligt traditionen. Vill du delta i måltiden måste du anmäla dig. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att 
skickas till din mejladress. Du som inte har tillgång till dator eller mobil kommer att få handlingarna i din 
fysiska brevlåda i brevinkastet. 
 

¤¤¤ 
 

Starkt resultat 
Föreningens ekonomi är god. Trots att vi bland annat målade om yttertaken och anlade två nya uteparkeringar 
för drygt 1,5 miljoner kronor (pengar som vi tog ur egen plånbok) så gjorde föreningen ett plusresultat på 
drygt 850 000 kronor. Allt detta och mycket mer finns att läsa i årsmöteshandlingarna. 
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Låga räntor 
År 2014 hade Brf Bladet en årsränta på drygt 2 600 000 kronor. Förra året betalade vi totalt 871 147 kronor i 
räntor. En dramatisk sänkning! Det är mycket som talar för att vi får behålla de låga räntorna ytterligare några 
år. 
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Klart för solceller på taken 
Nu är allt klappat och klart för solcellsinstallation. Solna stad har beviljat bygglov. Allt har gått som en dans. 
Tack vare en utomordentligt proffsig och välgjord bygglovsansökan och i övrigt skickligt förarbete av Hans 
Ingelshed, Anders Malmquist och Per Gullberg så beviljades bygglovet utan knot från Solna stad! 
Installationen av solcellerna kommer att starta under den andra veckan i maj. Allt arbete med solcellerna 
beräknas vara klart under juli månad. Information om arbetet kommer löpande att sättas upp på 
anslagstavlorna i entréerna. SveaSolar heter företaget som styrelsen upphandlat för att installera solcellerna. 
Totalt beräknas solcellerna generera drygt 110 000 kWh per år – detta kommer naturligtvis att innebära lägre 
elkostnader plus bidra till en lite bättre miljö. 
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Fjärrvärme och värmepumpar bästa lösningen 
Den värmeutrustning som finns idag har sett sina bästa dagar. Styrelsen har därför beslutat att installera ny 
teknik – allt i syfte att säkra den framtida värmeförsörjningen och hålla nere kostnaderna.  
Styrelsen har tidigare varit inriktad på att installera bergvärme. Men så blir det inte. Föreningens tre experter – 
Hans Ingelshed, Anders Malmquist och Catharina Ehrlich – har grundligt utrett alternativen och kommit fram 
till att det mest ekonomiska och miljömässigt bästa är fortsatt fjärrvärme kompletterad med värmepumpar 
som återvinner värme ur frånluften från våra lägenheter. Det praktiska arbetet i värmecentralen kommer att 
ske under våren/sommaren 2020. Styrelsen återkommer naturligtvis i frågan. 
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Stamspolning 
För att undvika framtida problem har styrelsen beslutat om stamspolning. Arbetet kommer att genomföras 
under oktober månad. Styrelsen återkommer i frågan. 
 

 



¤¤¤ 
 

Dags för upprustning av trädgården 
Föreningen har en härlig trädgård. Men den behöver kärlek och omvårdnad. Styrelsen har beslutat att 
successivt påbörja upprustningen av grönytorna. En trädgårdsarkitekt har anlitats för att ta fram ett förslag till 
grovplanering. Charlotte Aminoff - trädgårdsansvarig i styrelsen - håller i arbetet. Styrelsen är angelägen om 
att trädgårdsarbetet blir väl förankrat hos medlemmarna. Du som är intresserad av att ingå i en referensgrupp 
(5-10 personer) – hör av dig till Charlotte Aminoff! Kontaktuppgifter finns på hemsidan och i entréerna. 
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Nya golvmattor och ny färg på väggarna 
Styrelsen har beslutat att fräscha upp korridorerna utanför tvättstugorna i alla husen. Väggarna ska målas om 
och golven ska få ny matta. Även våra två gästrum kommer att få nya golvmattor. Duschen på toaletten 
bredvid gästrummet på Barks väg 6 kommer att justeras så att avrinningen fungerar bättre. Även toaletterna i 
entrén vid föreningslokalen på Barks väg 14 kommer att renoveras. Arbetena startar under juni månad och allt 
ska vara klart i början av september. Närmare information kommer att anslås på våra infotavlor. 
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Efterlysning - bättre städning i tvättstugorna… 
Du glömmer väl inte bort att städa efter dig i tvättstugan!? Flera medlemmar har hört av sig angående 
bristande städning. Tvättmaskiner, torkmaskiner och golv ska rengöras varje gång du har tvättat. Glöm inte 
heller att ta bort ludd från torkmaskinerna! 
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Solnaberg igen… 
Trottoaren är nu äntligen på plats. Styrelsen för diskussion med Solnaberg angående såväl detaljutförandet av 
trottoaren som en rad andra frågor. Hit hör parkeringen, skötseln av grönområdena, garaget etc.  
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Barnvagnsrummen 
Styrelsen har beslutat att barnvagnsrummen nu även får användas för rollatorer som regelbundet används. 
Däremot får barnvagnsrummen inte användas av förvaring av rollatorer som inte används. Barnvagnsrummen 
får inte heller användas för lekredskap såsom pulkor, skidor etc. 
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Nya armaturer 
Tio nya stolpbelysningsarmaturer är nu på plats. De nya armaturerna har monterats vid Barks väg 12-16 
(trädgårdssidan), utefter gång- och cykelvägen mellan Barks väg 10-12 samt mellan Barks väg 8-10 och mellan 
6-8. Husvärdarna har tillsammans med styrelsen valt ut den nya armaturen. 
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Smått och gott… 
- Föreningslokalen har fått nya bord och stolar. 
- Garagesopning genomförs 27-28 april – alla bilar måste flyttas. Fri parkering ovanpå garaget gäller 

under denna helg.  
- På Barks väg 6-16 ska armaturer bytas ut i bottenvåningarna - till energisnålare LED-belysning 
- Medlemsmöte hölls den 21 mars – ett drygt 50-tal medlemmar var närvarande 
- Du missar väl inte städdagen, lörd den 4 maj kl. 10-14 - fika och goda mackor till alla vår-städare! 

 
Välkommen till årsmötet torsdagen den 16 maj! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


