
 

 

Varför vi bor i bostadsrätt. 
 

Bostadsrättsförening är ett kollektivt ägande och ett kollektivt 
nyttjande och grundtanken är att vi alla arbetar för att sänka den 
enskilda boendekostnaden. Den är inte att vi gemensamt skall ta 
kostnaderna för oaktsamhet och slarv, även om det blir kontentan av 
allas vårt handlande. Saker som förstörs, av oaktsamhet eller illvilja, 
delar vi alla på kostnaden för och därför är det viktigt att vi har skärpt 
uppmärksamhet och meddelar varandra om fel som uppstått eller 
håller på att uppstå. 
 

I en bostadsrättsförening har du stora möjligheter att påverka ditt 
boende och kostnaderna därför. Visa att du finns och ställer krav och 
utnyttjar ditt inflytande istället för att låta andra göra det för dig. Ett 
bra tillfälle att använda dig av ditt inflytande är på årsmötet, vilket i 
princip är det enda tillfället då du kan diktera villkoren för styrelsen. 
Mellan årsmöten har styrelsen ditt uppdrag att leda föreningen. Men 
det innebär inte att du skall blunda i ett år. Titta runt på ditt boende 
och kom med förslag, och framförallt – felanmäl om något brister. Om 
du inte är med och arbetar i din förening går din avgift till andra som 
skall utföra arbetet, och det är ungefär liktydigt med att bo i en 
hyresrätt.  
 

Skillnad då? Ja, tack vare den gynnsamma ekonomiska utvecklingen 
finns en värdesäkring i din bostadsrätt, men med några frågetecken 
inför framtiden. Med stigande räntor blir låneläget sämre och det blir 
svårare att hitta köpare i prisklassen där jag vill sälja, för att få ut det 
jag betalde när konjunkturen stod på topp. Med en ökning av 
bostadsrättspriserna kommer med åren också en ökad 
fastighetstaxering som också ger högre boendekostnad. Med skenande 
försäljningspriser sker en högre grad av in- och utflyttning vilket 
skapar oorganisation och okunskap om området och de som bor här. 
 

OBS! För att få kontinuitet och framförhållning i styrelsearbetet 
efterlyser vi boende i föreningen som vill bidra med kunskap till 
föreningsarbetet och även de som med specifikt ekonomiskt kunnande 
vill vara med och hjälpa till. Att arbeta i styrelsen handlar om att få 
insyn i och att styra hur våra investeringar hanteras. Hör av er till 
styrelsen, antingen direkt till någon ledamot eller till e-postadress 
styrelsen@alfageln.net. 
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Elkostnad 
 

Nu går vi mot mörkare tider och just nu mot en dystrare elekonomi. Vi 
har alla ett ansvar för att föreningen skall ha en så låg energi-
förbrukning som möjligt.  
 
Vi har tidigare skrivit om dessa apparater i hemmen som bara genom 
att stå i stand-by-läge kostar upp till femtonhundra kronor per år och 
lägenhet, med andra ord runt en kvarts miljon kronor för föreningen. 
 
Det finns mycket att göra genom att byta ut gamla elslukare mot 
effektivare nya och framförallt – stäng av det du inte använder!  

Sidan 2 

Hantverkares tillträde 
 

Arbetet med våra fläktsystem pågår för fullt och om ni bara öppnar och 
släpper in hantverkarna när ni blir ombedda bör detta arbete bli klart 
under den tidiga hösten. I de listor som kommer styrelsen tillhanda på 
vilka som fortfarande inte ger tillträde finns flera innehavare kvar och en 
undran infinner sig varför personalen inte släpps in. 
 

De företag som utför arbete i våra bostäder tar betalt för fördröjning 
och även om ni blir tvungna att personligen betala ett dröjsmålsbelopp, 
till en början ett antal tusenlappar, är risken stor att hela föreningen 
senare får bekosta ett dröjsmål och då till helt andra belopp! 
 

Oavsett vilka anledningar som kan finnas för vägran kan tillträde till 
lägenheten göras med lagligt stöd. ALLA lägenheter måste ge tillträde 
för att justering av fläktsystemen skall kunna slutföras. 

O/Uthyrda förråd 
 

Föreningen har många extra förråd och lokaler till uthyrning. Styrelsen 
kommer att under hösten göra en inventering av dessa. Nummer på 
dörrarna har vid tillfälle blivit övermålade och det finns ingen längre 
någon som med säkerhet kan tala om vilka förråd och lokaler som gjorts 
om till annat, eller var de finns någonstans. 
 
För att underlätta inventeringen ombeds ni som hyr att märka upp dessa 
med nummerlapp som finns att hämta på expeditionen. Ni kan också bli 
kontaktade av någon i styrelsen för att gemensamt träffas vid det 
uthyrda utrymmet. 
 
De förråd som efter inventeringen saknar identitet, förhyrare och 
nycklar kommer med hjälp av låssmed och kronofogde att öppnas och 
kvarvarande materiel magasineras i tre månader för att därefter 
slängas. Outhyrda utrymmen kommer sedan att hyras ut på nytt. 



 

 

Styrelsens sammansättning efter stämman 2006-05-18 
 

Ordförande Thomas Broberg   Tel. 0702-60 99 09 Port 189 
v.ordförande Göran Norberg  Tel. 0708-39 58 66 Port 221 
Sekreterare Per-Olof Carlsson  Tel. 745 27 02 Port 227 
Studie org Heikki Heilala   Tel. 777 57 18 Port 225 
Ledamot Siw Larsson   Tel. 777 53 17 Port 195 
Ledamot Owe Bergh   Tel. 745 05 80 Port 205 
Ledamot Lars-Göran Carlsson Tel. 745 51 06 Port 193 
Suppleant Jeanette Magnusson Tel. 777 23 46 Port 197 
Suppleant Torgny Carlsson   Tel. 500 850 95 Port 201 
Revisor Barbro Bergqvist  Tel. 777 15 34 Port 204 
Förvaltare C-G Strömsholm   Tel. 785 32 93 HSB 

Trädunderhåll 
 

Äntligen börjar det bli dags att snygga till i floran. Före kylan sätter in 
kommer upp emot 50 stycken lövträd att underhållsbeskäras. 
 
Arbetet syftar till att gallra ur och ge en livskraftigare grönska runt vårt 
boende vilket också kommer att resultera i en renare levnadsmiljö. 

Sidan 3 

Radonmätning 
 

Under perioden oktober till april kommer vi, som ett led i vårt arbete med 
att förbättra vår miljö och för att säkerställa att radonhalterna ligger under 
fastställda gränsvärden, att genomföra radonmätning i våra fastigheter. 
 
I samtliga lägenheter i markplan samt i ytterligare 40 stycken lägenheter i 
olika hus och på olika våningar kommer det att ställas in dosor för mätning.  
 
Exakt hur det går till och var dosorna skall placeras kommer att framgå vid 
installation. Ni som blir utvalda får besök av någon ur styrelsen som 
kommer att vara behjälplig. 
 
Radon är en luftburen radioaktiv gas som i för höga halter kan vara en 
hälsorisk men är relativt ovanlig i inomhusluften. 

Stambyte till framtiden 
 

Fastighetsskötaren som gör kontinuerlig tillsyn av fastigheterna har inte 
upptäckt tendenser till behov av stambyte inom den närmaste framtiden. Vi 
har försökt hitta specifika stopp och läckor utan resultat. Då det är dolda 
system blir det ett antagande som inte är 100%-igt men det ser bra ut. 
 
Det har tidigare funnits utsatt ungefärliga årtal men dessa skall inte tas för 
allvarliga och därför flyttas det förmodade arbetet på framtiden. 



 

 

 
Hur långt bör jag gå för att göra 
mig av med mina hushållssopor?  
 
Det är en fråga som har 
aktualiserats därför att vissa 
slöa personer inom föreningen 
väljer att använda gårdarnas 
papperskorgar istället för 
sopstationerna! Papperskorgarna 
töms var fjortonde dag och 
sprider därför en hel del 
bakterier efter ett tag, speciellt 
då fåglar har en tendens att 
lukta sig fram till och sprida ut 
godsakerna när locken inte går 
att stänga.  
 
Då det finns tre sopstationer 
inom området är sträckan för att 
komma till den närmsta inte 
speciellt lång och därför är det 
helt oförståeligt att någon inte 
orkar ända fram.  
 
Märkligt är det nu också att av 
de som klarar sig ända fram 
finns några som inte orkar 
öppna dörren utan ställer 
soppåsen utanför. 
 
Dags att införa obligatorisk 
styrke- och konditionsträning för 
oss boende i föreningen? 
 

Bilkörning på gräsytor 
 

Hur kan några vara så korkade så de tror att eftersom det sitter bommar 
på infarterna till gårdarna skall dessa inte användas alls utan tar 
gräsytorna i besittning istället?! Det finns användbara lås på bommarna 
just för att de skall kunna öppnas. Vad tror ni det kostar föreningen att 
lägga nya gräsmattor?  
 
Håll rätt på era sammanboende och bekanta, för inte är det väl 
bostadsrättsinnehavare själva som skapar merkostnad till sitt boende? 
 

 

BRF ALFÅGELN 
 

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

OBS!  
 

Trapphusen skall enligt brand-
skyddsmyndigheten vara tomma, 
men det kommer emellanåt 
klagomål på att de används för att 
torka sura skor och andra 
persedlar, tillfällig förvaring av 
hushållssopor, barnvagnar, cyklar 
mm. Att vissa händelser av det 
uppräknade kan tyckas ohygieniska 
och bara därför skulle beivras är en 
sak, men vad värre är är att risken 
att falla över det som är i vägen är 
stor, speciellt om det är svårt att se 
var man sätter ned fötterna. 

På baksidan 


