
 

 

Våra träd! 
 

Trädfrågan har kraftigt accentuerats den sista tiden, kanske för att ni 
sett personer gå omkring med papper och penna och inventerat runt 
våra träd, och det utrymmet som här skulle använts för 
parkeringsfrågor har fått flytta längre bak i detta informationsblad. 
 
Den översyn av träd och av vissa markytor som gjorts den sista tiden 
syftar till att skapa en välmående trädflora. En grundlig genomgång 
har gjorts av utbildad trädvårdare som sedan tillsammans med 
arborist synat våra träd närmare. 
 
Tyvärr finns på våra gårdar så gamla träd att dessa dömts ut som 
farliga för både hus och människor. Hängrännor sätts kontinuerligt 
igen av nedfallande barr med påföljden att regn- och smältvatten 
forsar ned på fasaderna och trädetaljer riskerar att förstöras. 
Dessutom finns det träd med sjukdomar men framförallt sådana som 
behöver en rejäl urgallring för sitt välbefinnande. Ännu har ingenting 
förstörts men skulle olyckan vara framme riskerar vi förutom 
personskador även stora skadestånd. 
 
Våra gårdar är alla i grunden så vackra och levande i sin grönska men 
låter vi dem växa igen kommer vi att ha tappat allt detta och måste 
sedan börja om från början med betydande kostnader som följd. En 
föryngring av vårt gröna är en naturlig del av en levande (träd)gård. 
Trädvård är inte alltid att såga ned och ta bort. 
 
Ingen i styrelsen har för avsikt att påbörja en skövling av vår 
omgivning och ni kan räkna med att vi alla som bor här är lika 
mycket fästa vid våra träd. Däremot har vi satt igång ett arbete att 
ytterligare försköna våra gårdar och dessutom för att de skall behålla 
sina värden med hjälp av professionell personal. 
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Parkeringsplatserna 
 

Idag finns tyvärr mycket få parkeringsplatser tillgängliga för de som 
kommer nyinflyttade. Emellanåt dimper det ned en ledig plats men 
oftast får man stå på kö och vänta på sin tur.  
 

Om ni känner att ni har en som står oanvänd tar vi tacksamt emot dessa 
för att kunna hyra ut dem till de bilägare som nu blivit utan. 
 

Ni har väl inte glömt bort de förmånliga 48-timmars parkeringstillstånd 
för besökande som vi delar ut två till varje lägenhet? De kan hämtas på 
föreningsexpeditionen. 
 

Vägtrafik 
 

Som vi tidigare skrivit om påbörjas nu arbetet med att sätta upp 
vägbommar och stolpar för att begränsa biltrafiken på innergårdarna.  
 

Gångvägen som löper mellan fastigheterna och övre parkeringen får 
bommar utanför port 189 och 215 och dessutom sätts stolpar upp i de 
korta gångavsnitten upp från parkeringen till sagda gångväg. Dessutom 
sätts det upp bommar vid infarterna till gårdarna 4 och 5. De låses upp 
och låses med brandkårsnyckel och vår soprumsnyckel 
 

Övre parkeringen kommer att delas av med blomlådor för att hindra 
genomgående trafik.  

Sidan 2 

Ventilationsarbeten 
 

Efter sommaren sker omfattande arbeten med våra ventilations-system. 
Var vänliga se till att DJ Vent AB som utför detta uppdrag får tillträde till 
lägenheterna vid de tider som aviseras. Detta gäller även under 
sommaren i de fall då förberedelser skall genomföras. Vi är skyldiga 
enligt vår stadgar att ge tillträde och tyvärr kan det bli kostsamt om de 
nekas. 
 

Ärenden angående försämrad ventilationsfunktionalitet eller kraftigt 
förhöjda ventilationsljud i samband med ventilationsarbeten samordnas 
av Göran Norberg, telefon 0708-39 58 66 / telefonsvarare. Lämna 
uppgifter om port, namn, lägenhetsnummer, telefonnummer dagtid, 
eventuell e-postadress samt problemets art. 

Sopor! 
 

Är tyvärr en gnällpunkt som återkommer och kommer fortsätta dyka 
upp tills vi lär oss vilka sopor som skall ligga var. Utförliga instruktioner 
finns på webbplatsen, i sophusen och delas även ut av SRV. 
 

Sopor är en stor del av föreningens kostnad och vi behöver inga extra 
utgifter men de kommer med automatik om vi inte sorterar bättre. 
 



 

 

Sportutövare 
 

Nu kommer sommaren och med den suget efter sport. Förra sommaren 
provade vi med Krocket, Dart och Boule men det enda som fann ett riktigt 
intresse var Boulen med några stadiga utövare. 
 
Boulebanan (på gård 2) kommer därför att få sig ett nytt lager grus 
nedvibrerat så nu är det är dags att plocka fram kloten igen. 
 
Banan är naturligtvis öppen jämt men onsdagar klockan 19:00 från och 
med 28:e juni spelar vi gemensamt.  

Pensionärer 
 

För att hjälpa er pensionärer på traven som är sugna på gemensamma 
aktiviteter vill vi gärna veta vilket intresse som finns.  
 
Föreningen har budgeterade medel för pensionärsverksamhet och vi vill 
gärna se dessa användas men det krävs att ni själva aktiverar er och 
beslutar om vad som skall göras. 
 
Vi välkomnar er till ett möte på föreningsexpeditionen måndagen den 26:e 
juni klockan 19:00 så hjälper vi er igång med en öppen diskussion. 

Pärmen 
 

Samlad information för 
bostadsrättsinnehavare i 
Alfågeln är sammanställd 
och kommer att ersätta den 
tidigare pärmen.  
 
Delas ut i brevlådorna efter 
sommaren. 
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Innergårdarna och grillplatserna 
 

Är till för alla boende i Alfågeln utan 
undantag. Respektera varandra och träng 
gärna ihop er. Det finns många nya 
ansikten att lära känna i föreningen. 
 
Vår mark sköts av Trädgård och Plogtjänst 
AB efter en fastlagd plan och av den 
anledningen är det därför inte tillåtet med 
egna blomsterarrangemang i rabatterna. 

Gym, bastu och solarium 
 

Är några av de trivselspridande funktioner som finns att använda inom 
föreningen. De är tyvärr inte bara spridare av trivsel och därför är det 
jätteviktigt att ni efter användning gör rent efter er, kanske till och med 
renare än när ni kom dit. Ständigt kommer klagomål angående dessa och 
man tvingas undra hur den flatheten påverkar även andra saker. 
 
Fortsätter missbruket tvingas vi till förbudsåtgärder och det vill ingen. 



 

 

 
Hänsyn är 
 

• att säga till sina kamrater att 
dom stör de människor jag 
skall fortsätta att bo nära 
även efter att kamraterna åkt. 

 
• att sänka volymen för jag vet 

att det är alltid någon som 
störs när jag lyssnar med 
ljudet högt. 

 
• också att låta en granne störa 

utan att klaga för jag vet att 
det är en enstaka händelse. 

 
• att tänka efter före, på hur 

mitt agerande drabbar någon 
annan. 

 
• ett ansvar vi har att visa 

varandra, visa att vi är det 
ansvaret mogna.  

 
• ordagrant "måttfullt 

uppträdande i syfte att inte 
skada eller störa 
omgivningen (ofta 
innebärande att man i viss 
mån eftersätter egna 
intressen)" 

 
Alla uppskattar den som säger 
till, utom den som blev tillsagd, 
men bara just då. 
 

Övernattningslägenheten 
 

är renoverad, fräsch och jättefin, 
och med ny inredning.  
 
Fyra sängplatser finns att hyra i 
211:an för 100 kronor dygnet. 
 
 
Café alfågeln 
 

Planer på att rusta upp även caféet 
finns och vi har börjat titta på hur 
det skall se ut. 
 
Startdatum är inte satt men blir 
troligtvis i slutet av sommaren så 
de går fortsättningsvis att boka. 
 
Maud Perez-Nordström i port 211 
står för bokning av dessa. Telefon 
08-745 42 83. 

 

BRF ALFÅGELN 
 

Föreningsexpeditionen:  
Helgfria torsdagar 19-20 
 
Vendelsömalmsvägen 189 
 
Tfn: 08-777 70 10 
Fax: 08-777 70 10 
 
 
Ansvarig för bladet är Owe Bergh, port 205 
och om ni har synpunkter, önskemål eller 
förslag på inlägg e-postas detta till 
owe.bergh@alfageln.net. 
 
Även på nätet: www.alfageln.net 
 
 
Ansvarig utgivare är Brf Alfågelns styrelse. 
 
 

OBS!  
Expeditionen håller öppet som 
vanligt även i juli! 

På baksidan 

Hans Johansson 
 

Har efter många år i styrelsen 
valt pensionen istället. Han har 
gjort ett strålande arbete vad 
gäller föreningens goda 
ekonomi men också inom alla 
andra områden där han haft ett 
finger med i spelet. 
 
Vi tackar honom för det och 
önskar honom fortsatt lycka 
till. 


