
 

 

Juletid är julefrid. 
 

Ett år har snart passerat även för vår bostadsrättsförening och vårt arbete med den 
och därför kan det passa med en kort resumé över det gångna året.  
 
Bommar mot gångvägar och gårdar är uppsatta med gott resultat och även om några 
trott att man skall köra bredvid utan att öppna har viss typ av fortkörning upphört. 
Träden har fått en uppryckning, om uttrycket tillåts, genom den underhållsbeskärning 
som genomfördes precis innan höststormen. Beståndet av extra förråd och lokaler 
har inventerats och några förråd har frigjorts för uthyrning vilka redovisas senare i 
detta blad. Motorer är bytta och ventilationen renoverad men inte till fullo justerad. 
 
Äntligen har föreningen Senioralfåglarna fått luft under vingarna och startats upp 
med Barbro Bergqvist som ordförande. De har medel avsatt ur bostadsrätts-
föreningens budget och har som uppgift att verka för de äldres väl. Föreningen är 
öppen för de som fyllt 60 och däröver. 
 
Bostadsrättsföreningens ekonomi är fortsatt god och avgifterna ligger fortsatt still, 
som de också gjort sedan början av nittiotalet. Vi har inte anledning att se 
annorlunda på det kommande året och har därför förbättrat vår lånebild genom att 
amortera av kraftigt på ett lån och därigenom också fått något lägre räntekostnader. 
 
Vad kan vi förvänta oss skall hända nästa år?  
Värmesystem och undercentraler kommer att få sig en uppjustering redan under 
vintern. Just nu är flödet av vatten för uppvärmning inte helt korrekt och gör att vi 
lämnar tillbaka för mycket varmvatten till värmeverket. Vi måste dock vänta med 
injusteringen tills det är kallt ute för att kunna mäta förändringarna i lägenheterna. 
Det är ett arbete som kommer att innebära behov av tillträde till samtliga lägenheter 
men medför i slutändan, tillsammans med det nyss genomförda arbetet med 
ventilationen, en klar förbättring av den inre miljön och samtidigt leder det också till 
sänkta kostnader för el, värme och ventilation. I samband med dessa förbättringar 
investerar vi i ny elektronik för styrning av ovan nämnda funktioner för att ytterligare 
kunna finjustera flöden. 
 
I januari kommer diskussioner att påbörjas tillsammans med trappombuden om vad 
som skall utföras genom deras försorg. Senare under våren kommer så några få av 
de större träden tillsammans med några sjuka att sågas ned och forslas bort. Detta 
för vår egen och våra hus säkerhet. Allt i samråd med expertis. 
 
Apropå rubriken stundar snart en period av, för många, semestertid och tid för vila 
och uppladdning inför nästa säsong. Samtidigt är det också en period av glädje och 
fest och därför riktar vi en uppmaning att visa varandra god hänsyn och grannsämja i 
jul- och nyårshelgen.  
 
Från styrelsen kommer slutligen en hälsning och en förhoppning om en vit jul och ett 
mycket gott år 2007. 
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Lägenhetsnummer  
 

Många av er som har bytt till säkerhetsdörr har blivit av med lägenhets-
nummermarkeringen. Ring till felanmälan på 08- 578 775 50 så får 
fastighetsskötaren komplettera. 

Skyddsrumsbesiktning 
 

Besiktningen genomfördes till slut i de fyra huskroppar som har 
skyddsrum. Av de insamlade nycklarna användes bara en tredjedel av 
dem och förhoppningsvis vet vi fortfarande vilka om tio år när det är 
dags för nästa besiktning.  
 
Tack för att ni med kort varsel var så snabba och duktiga med att lämna 
in nycklar och röja för framkomlighet. 
 
Resultatet dröjer men klart är att vi kommer att få nedslag på några 
punkter men det är inte några allvarliga brister. 

Vattenskada  
 

Delar av huskroppen i hus 1, port 189-193, har drabbats av skada. Det 
är det hörn som vetter mot berget där avrinningen av vatten är dålig 
och därför kommer den delen att så småningom grävas upp och 
dräneras. Tyvärr kan det medföra att boende störs men det kan inte 
göras på annat sätt utan vi hoppas på förståelse.  
 
För tillfället finns inte någon uppfattning om tidsåtgång för det 
stundande arbetet. 

Sidan 2 

O/Uthyrda förråd 
 

Förråd och lokaler som hyrs ut eller finns tillgängliga har nu inventerats 
och därför kan vi nu erbjuda de som är eller kommer att bli lediga den 
närmaste tiden. 
 
De är 2 stycken lediga i port 227/229, cirka 7 kvadratmeter. Från 
årsskiftet 8 kvadratmeter i port 207 och 13 kvadratmeter i port 199. 
Från 1:a februari 4,5 kvadratmeter i port 231. 
 
Intresseanmälan och tecknande av kontrakt görs endast på expeditionen 
på torsdagar. 
 
Nästa steg i detta arbete är att justera prisbilden. Efter alla år har 
prissättningen blivit lite skev och skillnader finns. Nu handlar det inte 
om generella höjningar utan i flera fall blir det tal om sänkning. Ni som 
berörs blir naturligtvis underrättade om detta. 



 

 

Sidan 3 

Hantverkares tillträde 
 

Slutbesiktning av ventilationsarbetet (se ovan) stundar tillsammans med 
arbete med värmesystemen och det är av yttersta vikt att den personal 
som arbetar med detta släpps in i era lägenheter på utsatta tider. 

Förskolan  
 

Under hösten gjordes en förfrågan hos de boende runt gård 4 angående 
vad de tyckte om dagisverksamheten. 95% av de svarande anser att den 
självklart skall få fortsätta i våra lokaler medan endast 5% var emot.  
 
Därför har vi tecknat nytt kontrakt med dem. 

Sladdar till elstolpar 
 

Vi vill påminna om att sladdarna till motorvärmare, som nu i kallare tider 
åter börjar tas i bruk, skall tas bort från stolpen då bilen inte är kopplad. 
Skåpet skall alltid vara låst.  
  

Ventilationen  
 

DJ Vent har under året utfört arbeten med byten av från- och tilluftsfläktar 
samt nya styr- och regleranordningar. Under deras olika arbetsskeden har 
styrelsen anlitat TQI Consult VVS AB med konsulten Johan Zanton som den 
som på ett mycket noggrant sätt följt arbetena och gjort inspektioner.  
 
Ytterligare besiktning av varje lägenhet sker efter hand som allt är klart. 
Avisering om detta kommer i början av nästa år.  

Störningar, ett hälsoproblem? 
  
Att bo tillsammans är inte alltid av godo och emellanåt blir man störd. Det 
svåra är om störandet blir till kontinuitet och en normal del av boendet. Då 
kan det vara svårt att vara objektiv och gränserna för när man blir störd 
flyttas och irritationen kommer tidigare och tidigare för var gång. 
  
Styrelsen har ett ansvar att driva en fråga men kan inte göra det för någon 
som vill vara helt anonym då det måste finnas en viss bevisning och 
eventuella vittnesmål, men om du ringer till någon ledamot så har de 
åtminstone tystnadsplikt. Så länge som annat inte överenskommes stannar 
det mellan dig och styrelsen. 
  
Om du vill ha hjälp i en störningsfråga måste du skriva ned så detaljerat 
som möjligt när störningar inträffar, vem och vad de avser, hur länge de 
varar, när ni säger till mm. Störningslista att fylla i får du när du säger till 
eller när vi tillsammans påbörjar ett ärende. 
 



 

 

 
Varje torsdag har vi en 
container utanför port 189 
som är öppen samtidigt 
som expeditionen mellan 
klockan 19:00 och 20:00.  
 
Tyvärr ställs skräp där vid 
helt andra tider än när det 
är öppet och det ser inte 
bara för hemskt ut, någon 
annan blir dessutom 
tvungen att städa efter Er. 
 
Sådana åtgärder kan 
komma att bli kostsamma 
för oss alla, tyvärr. 
 
Torsdagar mellan klockan 
19:00 och 20:00 är den 
öppen.  All annan tid är ni 
hänvisade till 
återvinningscentralerna i 
Jordbro och Trångsund. 
 

Expeditionen  
 

Expeditionen och containern håller stängt den 28:e december. 
 

Styrelsen 
 

Som tidigare skrivits finns styrelsen att nå inte bara per telefon enligt de 
listor som sitter i portarna utan även på e-postadress 
styrelsen@alfageln.net.  
 

 

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!  
 

Sannolikt kommer det inte ut något nytt 
informationsblad före tjugonda knut och 
därför kommer redan nu ut information 
om att julgranar skall INTE kastas ut från 
balkongen ned på gården! 

På baksidan 

Materiel i källargångar och trapphus 
 

Källargångarna och trapphus är inte till för att förvara materiel i. Mycket 
av skräpet som ställts ut är aviserat sedan tidigare och kommer att 
slängas. För tillfället väntar vi på att ett förråd i port 233 skall tömmas. 
Detta kommer sedan att användas för mellanlagring i minst tre månader 
av viss egendom som påträffas i källargångar och trapphus.  
 
Vi kommer att ha en gemensam inre städdag då vi rensar ur cykel- och 
barnvagnsrum tillsammans med trapphus och källargångar. Dag för 
detta är inte fastställd ännu. 
 


