
 

 

 
Värdet på vårt bestånd är inte beständigt! 
  
Priser på bostadsrätter fortsätter att stiga och i sig är det mycket 
trevligt, för den som till slut säljer, men ett boende i en förening skall 
inte handla om att öka sitt kapital utan här strävas efter stabilitet och 
långsiktighet. Att spekulera ekonomiskt i sitt köp har vi också inskrivet 
i våra stadgar att det inte tillåts. 
  
Samtidigt basunerar media ut farorna med att bilda bostadsrätts-
föreningar av de fastigheter som har sitt ursprung i miljonprogrammets 
byggboom. Alfågeln tillhör den generationen hus och visst finns 
förslitningar men håller vi bara efter vårt ägande, för vi äger detta 
tillsammans, har vi ett läge med gynnsam ekonomi och vi kan satsa 
pengar på framtiden genom grundliga arbeten i fastigheterna. 
  
Vi får alltid höra av besökande, nyinflyttade och sedan länge boende 
vad fint det är i vårt område och för det tackar vi dem som varit med 
och arbetat fram detta. Vi får bara inte stanna upp och tro att det 
räcker med det eller att det alltid kommer att förhålla sig så. Värnar vi 
om vår boendemiljö värnar vi i förlängningen även om att värdesäkra 
vårt boende. 
  
Förslitningar handlar inte enbart om det fysiska i vårt boende utan lika 
mycket i förhållanden mellan boende i föreningen. Ibland påverkas vi 
också av störningar och ljud utifrån och vi måste i år påbörja ett större 
arbete med att lägga om dräneringarna kring huskropparna. Arbetet 
kommer att beskrivas närmare men klart är att det blir stort och 
kostsamt.  
 
För varje hus kommer arbetet inte att pågå under någon längre tid, 
upp till någon månad inklusive återställning och nyplantering, men hela 
arbetet sker antagligen under en tvåårsperiod men den exakta planen 
är inte lagd. 
  
Föreningen har en fortsatt bra ekonomi och därför påverkas avgifterna 
inte nämnvärt av de kommande arbeten som behövs för att 
upprätthålla en bra standard på vårt bestånd. Men hur vi nyttjar och 
sköter om vår närmiljö betyder ändå allt på sista raden. 
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Jouren 
 
Vid akuta fel under kvällar och helger skall du ta kontakt med någon ur 
styrelsen som avgör om jouren skall kallas ut. Om vattnet står och 
sprutar ur en vattenledning som inte kan stängas av kan det vara svårt 
att vänta och du kan då ringa själv. Styrelsen måste dock underrättas 
och med största sannolikhet kan någon ledamot vara framme och stänga 
av innan jouren. Styrelsens ledamöter finns listade på tavlan i trapp-
huset där också jourens telefonnummer finns. Detta finns också 
omskrivet i foldern Information för de boende i Brf Alfågeln under 
avsnittet felanmälan. 

Träd 
 
Träd som är utdömda kommer att tas ned under våren. Det gäller cirka 
11 stycken över hela området som är klassade som farliga för personer 
och fastigheter. De som avses kommer att märkas upp och om ni har 
synpunkter skall ni höra av er till Göran på 0708-39 58 66 innan 
nedtagning. Eftersom arbetet görs av trädexperter är dock 
sannolikheten att ett utdömt träd inte kommer att tas ned väldigt liten. 
 

Elnät 
 
Efter att elsystemet tidigare nedsäkrats för att få lägre elnätskostnader 
uppstår det ibland viss överbelastning. Denna inträffar i enskilda 
lägenheter och beror oftast på att flera storslukande apparater är igång 
samtidigt. Undvik då att använda exempelvis ugn, tvätt och tork, 
dammsugare mm samtidigt. 
 

Störningsjour 
 
Föreningen har tecknat avtal med Svenska Störningsjouren om att de 
skall ta hand om ärenden då våra grannar är extra stökiga och inte tar 
till sig klagomålen. Telefonnummer till jouren kommer att sättas upp i 
trapphusen när allting är klart. 
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Outhyrda förråd 
 

Förråd och lokaler som för närvarande finns tillgängliga är två stycken 
lediga i port 227/229, cirka 7 kvadratmeter vardera och ett på 4.5 
kvadratmeter i port 231.  
 
Intresseanmälan och tecknande av kontrakt görs endast på expeditionen 
på torsdagar. 
 



 

 

Cyklar 
 
Cyklar får inte ställas i trapphus eller låsas fast i trappräcken vid portarna. 
Det finns nya fräscha cykelställ ute och gamla fina cykelrum i källaren för 
dessa. I trapphusen få ni inte heller ställa barnvagnar. Materiel i 
trapphusen är en säkerhetsrisk. Läs igenom ordningsreglerna i porten. 
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Föreningsinformation 
 
För er som är nya i området vill vi uppmärksamma er om att det mesta om 
regler i vår förening finns att läsa sig till på vår webbplats, 
www.alfageln.net.  
 
Det finns även en folder om boendeinformation att hämta nere på 
föreningsexpedition i port 189 i källaren. Den har öppet torsdagar mellan 
klockan 19.00 och 20.00. Dit är du välkommen att ställa frågor om det som 
rör ditt boende i Alfågeln såsom parkeringsplatser, hyra extra förråd, 
nycklar/taggar till bastu och solarium med mycket mera. 
 

Så här på vårkanten när sommaren står och lurpassar skickar vi ut lite 
extra information, bland annat om förhållningsregler kring vårt boende. 

Papperskorgarna 
 
Papperskorgarna på gårdarna är INTE för hushållssopor. De töms var 14:e 
dag och drar till sig fåglar och andra djur om de fylls med organiska rester.  
 
Det är dock trevligt att se att flera av er plockar upp löst liggande skräp på 
marken och lägger det i papperskorgarna. 

Mer sopor 
 
I miljöstationerna finns burar för el och vitvaror och även hinkar för 
batterier. Om sopor finns massor att läsa och alla måste ta sitt ansvar för 
att soporna hamnar på rätt ställe, annars får föreningen betala extra 
pengar för tömning. Längst ned i området finns även återvinningsstationer 
för bland annat pappersinsamling, glas och förpackningar uppställda från 
SRV. 
 

Container 
 
I samband med att expeditionen är öppen har vi också en container öppen 
för medlemmarnas grovsopor, mitt emot 189:an. Den är öppen endast vid 
den tidpunkten så ställ inga sopor utanför och tro att någon annan kommer 
att kasta dem.  
 



 

 

Blommor/gårdsombud 
  
I dagsläget när vi inte har några konkreta avsikter för 
trapp/hus/gårdsombuden faller tyvärr inköpen av förskönande grönska 
till våra pergolor. Ni som tidigare varit ombud får gärna höra av er till 
Siw om ni vill utnyttja gårdspengen och göra en insats. Vi kommer att 
inbjuda till ett möte angående ombuden efter att arbetet kring 
årsstämman är klart. 

Gemensamma grillar 
 
Glöm inte bort att städa efter er och efter att ni använt grillarna (och 
grillgaller) på uteplatserna. Se till att hålla pergolorna så rena och 
städade så att det är en fröjd att alltid kunna gå ut och sätta sig.  
 
Dessa platser är till för samtliga boende i föreningen, inga undantag. 
Det roliga är också att maka på sig och göra rum kring bordet för en 
medboende. 
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Kyl och frys till Senioralfåglarna 
 
Om någon renoverar sitt kök och skall byta ut en bättre begagnad 
kyl/frys och är villig att skänka bort densamma mot att den blir 
upphämtad är välkommen att höra av sig till redaktören, Owe Bergh. 
Antningen per telefon 745 05 80 eller e-post owe.bergh@alfaglen.net.  
 

Årsstämman 
 
I år är stämman den 24:e maj i lokalen på Vendelsömalmsvägen 189. 
Kallelse kommer att anslås i portarna. 

Parkeringsplatser 
 
Behovet av parkeringsplatser är stort och tillgången liten. Just nu finns 
inte många i omlopp och då prioriteras de nyinflyttade.  
 
Om ni tror att ni inte har användning för den ni hyr tar vi tacksamt emot 
den för uthyrning. Välkommen till expeditionen, torsdagar 19-20.  
 

Göra smycken! 
 
En av lokalerna i 195:an är uthyrd till 2 stenar som sysslar med 
smyckestillverkning samt kurser i detta. Det är öppet lördagar 10-14 och 
även andra dagar men då efter överenskommelse. mia@2stenar.se. 



 

 

Rabattanvändning 
 
Barn i rabatter bör undvikas. Inte bara för att de själva kan ta skada, så 
kan även knoppar som är på väg just nu. Förresten avses inte bara barn – 
det gäller även vuxna som inte hinner få tillträde till hemmatoaletten. 
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Ventilation 
 
Ventilationsarbetet går mot sitt slut. Några har fortfarande trots 
påminnelser inte släppt in teknikerna i sina lägenheter och kommer i 
samband med slutbesiktningen att få ny påhälsning. Några andra kommer 
också att besökas, dels med avseende på felanmälan och dels med 
avseende på en kontroll från kontrollanten. Avisering om tidpunkt kommer.  

Rörelsedetektorer för belysning 
  
Arbetet med att installera närvarostyrd belysning för källarutrymmen 
kommer att fortsätta. Just nu väntar vi på prisuppgifter för 
förrådsutrymmen samt en växling till lågenergilampor. 

Husdjur 
 
Hundar har behov, inte bara av att komma ut och göra sig av med 
matsmältningsrester utan även att leka, skälla, hoppa, slicka och bitas. För 
en som själv inte äger en stor hund eller har vanan av att handskas med 
dem kan en löst farande hund bli en chockartad upplevelse.  
 
Inom tätbebyggda områden är det LAG på att hundar alltid skall vara  
kopplade. Inom föreningens område är det dessutom FÖRBJUDET att 
rasta husdjur. 

Boule 
 
Boulebana har vi på gård 2. Den är aldrig stängd och på onsdagar från 
klockan nitton har det varit lite extra folk på plats för spel och traditionen 
fortsätter.  
 

Kabeldragning 
 
Kablar kommer att dras mellan alla huskroppar och så småningom att vara 
förberedda för en utbyggnad av Aptus-systemet som vi använder för gym 
och solariebokning. Samtidigt förbereds också för att bygga ut funktioner 
för styrning och övervakning av ventilation och värme. 



 

 

Parkering 
 
Föreningen har generösa parkeringsregler – för parkeringarna. I övrigt 
utmed gator och trottoarer gäller parkeringsförbud. Varje lägenhet har 
fått möjlighet att hämta ut 2 stycken parkeringsbevis för 48 timmars 
parkering på gästparkeringen. Om ni inte hämtat ut dessa går det 
fortfarande att göra på expeditionen. 

Fordonsunderhåll 
 
Gårdarna är under inga förhållanden uppställningsplats för underhåll av 
fordon. Detta gäller såväl reparationer och däcksbyten som tvätt och 
dammsugning. Tänk samtidigt en extra gång på vår miljö och åk ner till 
de mackar som har gör-det-själv-hallar och tvättmöjligheter och som tar 
hand om förorenat vatten. Det som rinner ned i våra dagvattenbrunnar 
går rakt ut i vår natur och tar då många år på sig innan det är rent igen 
och dessutom hamnar tungmetallerna som bilen samlat på sig i trafiken 
i bottensedimenten i sjöar och kärr där det runnit ut. 

Gårdstrafik 
 
Trafik på innergårdarna skall begränsas. Det är därför det finns bommar 
och stenbumlingar som yttre begränsningar. Innergårdarna är inte 
heller parkeringsplatser för de boende. Trafik får utgöras av exempelvis 
taxi, färdtjänst, hantverkare och i förekommande fall då boende 
behöver lasta ur sin bil men framförallt för utryckningsfordon som av 
akuta anledningar behöver tillträde, och då finns det ingen som vill ha 
sin bil stå i vägen. 
 

MC-/mopedgarage 
 
Föreningen har ett MC- och mopedgarage nedanför gård 5. Det finns 
utrymme kvar för den som vill hyra en plats. Kom och gör ett besök på 
expeditionen om du vill ha en plats – först till kvarn... 
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Lär dig spela krocket! 
 
För er som vill lära er den anrika sporten Krocket och tävlingsspel på 
både nationell och internationell nivå kan höra av er till Göran på telefon 
0708-39 58 66. En annorlunda spelupplevelse utlovas, ungefär som en 
blandning mellan att spela schack, snooker och golf (samtidigt). 
Strategi, precision och krav på koncentration. Tyvärr har vi inte 
tillräckliga gräsytor för tävling i området så det blir till att gå ned i 
Vendelsömalmsgropen, först och främst.   



 

 

Sidan 7 

Ventilationsinstruktioner 
 
Man får aldrig ändra inställda ventiler, systemet bygger på en jämvikt 
mellan lägenheterna. Man skall inte heller öppna ett fönster för att få drag i 
samband med matlagning och os, det får oset att dra ut i porthuset. 
Generellt gäller att dörrar och fönster skall vara stängda men vädring får 
göras under korta perioder. Om ni har sådana problem med luften att 
fönster alltid måste stå öppna skall detta felanmälas. 
 

Caférenovering 
 
Drar ut på tiden på grund av fukt i grund och väggar. Arbetet för att bli av 
med fukten kommer att ingå i ett större arbete men för att få fart på caféet 
görs en uppfräschning tillsammans med rivning av en vägg. En 
helrenovering kommer sedan göras när dräneringen är klar och fukten 
utdriven. 

Städning och städning av inre utrymmen 
 
Källargångar och vissa andra utrymmen kommer att rensas. Ni som har 
gammal materiel och uttjänta cyklar och barnvagnar får en chans att se till 
att dessa kastas. Instruktioner och tidpunkter aviseras senare. 
 
Samtidigt kommer det också att bli vårstädning på gårdarna till vilka alla 
inbjuds. Datum för detta meddelas inom kort. 
 

Jubileum 
 
I år fyller Brf Alfågeln 25 år. HSB bidrar med 5000 kr och vi har därför 
beslutat att sätta upp en flaggstång vid nedre infarten där julgranen brukar 
stå. Detta kommer att firas senare under våren/försommaren med att vår 
egen flagga med Alfågeln hissas. Vi återkommer med mer information om 
detaljer. 

Hundinnehåll 
 
Det som göms i snö… Det är trevligt att se, nu när snön smälter, att ni som 
har hund har varit duktiga att plocka upp efter er under vintern. 

Senioralfåglarna 
 
Den 28:e mars har Senioralfåglarna årsmöte och till dess kommer den 
nymålade lokalen i port 227 vara färdig med nya inventarier för att invigas 
med pompa och ståt. 



 

 

Balkongfimpare 
 
Ni som använder terrängen under era balkonger som askkopp, tycker 
inte ni själva att det ser äckligt ut, speciellt nu när snön smält undan? 
Vad tror ni att andra tycker som passerar nedanför och ser snusket? 
 
Hets mot rökare tycks ligga i tiden, men när rökningen påverkar 
förståndet, så till den grad att man inte ens tänker på barnen som 
kryper omkring i våra rabatter, måste någon säga till. Och vem räknar ni 
med skall städa efter er? 

 
Vad många inte kan förstå är 
varför de flesta har en tendens 
att vänta med att renovera sin 
lägenhet tills så många som 
möjligt har kommit hem från 
arbetet. 
 
Att sitta och lyssna till ljudet av 
en borrmaskin till sent på 
kvällen är urtrist. 
 
Vad som är än värre är när 
lördagar och söndagar 
försvinner i någon slags 
renoveringshysteri utan att 
någon ens brytt sig om att 
förvarna sina grannar.  
 
Och slutligen, den sista 
chansen till vila inför 
arbetsveckan är 
söndagskvällen. Ni som 
använder verktyg i väggarna 
sent på söndagskvällar, tror ni 
att folk störs mindre då? 
 
Tänk efter en gång till om det 
verkligen är så bråttom med 
just det borrhålet. Visa hänsyn 
och respektera andra boendes 
behov till vila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  
 

Paraboler och annan utrustning på balkonger får inte monteras så att de 
sticker ut utanför balkongräcket. 
 

Toaletter 
 
Vi  har tillgång till olika gemensam-
hetsutrymmen och då de inte är 
bemannade tycks det som om de 
som använder dessa lätt tappar 
minnet. Glöm inte att spola och 
hålla efter toaletterna när ni använt 
dem. Städpersonal är anlitad av 
föreningen men de städar inte 
dessa utrymmen på daglig basis så 
klagomålen droppar in. 
 

På baksidan 


