
 

 

 

Arbete för bostadsrättsförening. 
 

Sommarsolens sista varma strålar har sedan en tid tillbaka slutat 
värma oss för detta året. En och annan varm dag återstår säkert innan 
vinterns kyla slår till, men visst är det härligt när det knarrar av 
hoptryckt snö under skorna, i alla fall den korta promenaden ut till 
parkeringen och den kanske redan varma bilen. Nu bor vi i Sverige så 
det är ju inte speciellt konstigt med förändringar i årstiderna och 
många vittnar om att det är just det som är så underbart med vårt 
land! 
 

Fast om någon frågade mig skulle jag antagligen framhålla friheten, 
friheten att göra lite som jag själv vill, åka vart jag vill, studera vad jag 
vill, säga vad jag vill och tycka vad jag vill om precis vad som helst. Nu 
kommer denna frihet inte gratis även om vi alltid tar den för given. 
Den kommer självklart med ett stort mått av ansvar och detta ansvar 
är proportionerligt till vad jag har för avsikt att göra (även om en höna 
lätt blir en fjäder!), och om vi någon gång ställer oss framför spegeln 
och undrar: funderar jag alltid över vad mina handlingar resulterar i, 
funderar jag över hur jag påverkar min omgivning och de människor 
jag lever med, så blir svaret garanterat nekande, nej det gör jag inte. 
Men varför är det så?  
 

Många resonerar utifrån att - Någon annan tar hand om det, någon 
annan plockar upp, någon annan städar och ytterligare någon annan 
lagar. I en bostadsrättsförening är dock ’Någon annan’ ofta synonymt 
med att vi får en faktura på arbetet.  
 

Allt vi gör påverkar, på gott och ont. Oavsett var och hur vi bor 
influerar vi och influeras vi av vår omgivning och aldrig mer än i en 
samfällighet av det slaget vi bor i, en bostadsrättsförening. Jo kanske 
på arbetsplatsen, men det är inte vad detta handlar om. Detta är vårt 
liv och här har vi ett kollektivt ekonomiskt ansvar för enskilda 
handlingar. Vi äger vår förening tillsammans. 
 

Sedan slutet av maj har vi en ny styrelse som jag fått förtroendet att 
leda och har genom vår gemensamma insats en jättemöjlighet att själv 
påverka min frihet, mitt ansvar - och i princip hela vår levnadsmiljö. 
Det är vad styrelsearbetet i grund handlar om. 
 
 

Göran Norberg, ordförande 

September 2007 
På framsidan 

Information 



 

 

Styrelsens sammansättning efter stämman 2007-05-24 
 

Ordförande Göran Norberg  Tel. 0702-60 99 09 Port 221 
v.ordförande Clas Holmgren  Tel. 776 39 27 Port 231 
Sekreterare Per-Olof Carlsson Tel. 745 27 02 Port 227 
Ledamot Carina Igelöv   Tel. 776 48 91 Port 221 
Ledamot Siw Larsson   Tel. 777 53 17 Port 195 
Ledamot Owe Bergh   Tel. 745 05 80 Port 205 
Ledamot Nils-Erik Hedin  Tel. 777 73 12 Port 229 
Suppleant Ricky Lind   Tel. 777 53 62 Port 209 
Suppleant Erland Westling  Tel. 777 61 02 Port 211 
Revisor Barbro Bergqvist  Tel. 777 15 34 Port 209 
Ledamot C-G Strömsholm  Tel. 785 32 93 HSB 
Förvaltare Gitte Magnusson  Tel. 785 35 00 HSB 
 

Inom styrelsen har (kortfattat) nedanstående arbetsuppgifter tilldelats:  
 

Ordförande med övergripande ansvar är Göran Norberg. Han är även 
ekonomiansvarig. Ställföreträdare till ordföranden är Clas Holmgren. Per-Olof 
Carlsson fortsätter som sekreterare och underhållet av vår webbplats. 
 

Verksamhetsansvarig och säkerhetssamordnare är Owe Bergh. I rollerna ingår 
ansvar för fortlöpande information, planering och samordning av 
medlemsverksamhet, kassör, översyn av säkerhetsmässiga aspekter och 
kontakt med bevakningsbolag. 
 

Studieorganisatör, Carina Igelöv, planerar för studiearrangemang för 
medlemmar, styrelseledamöters studier, samordnar medlemsverksamhet 
tillsammans med verksamhetsansvarig. I rollen ingår även kultur- och 
fritidssamordning. 
 

Markansvarig med kontakt med markanläggare, ansvar för nyinrättad 
markgrupp (där ingår nu Mikael Wallin,213 och Helene Norberg, 221), ansvar 
för att långsiktigt planera och kontrollera markarbete, är Siw Larsson. Utöver 
detta är hon även ansvarig för verksamheten i och kring expeditionen. 
 

Nils-Erik Hedin är Miljö och energisamordnare. I detta ingår bland annat att 
upprätta policys för föreningens långsiktiga miljöarbete samt att kontrollera att 
entreprenörer som utför arbete i föreningen gör detta miljömässigt. 
 

Ricky Lind är tekniksamordnare och att ser över hur föreningen skall använda 
elektronik för styr-, regler-, lås-, boknings- och webbfunktioner. Han har även i 
uppgift att se över våra parkeringsrutiner. 
 

Erland Westling har till uppgift att som fastighetsansvarig tillse att arbete i våra 
fastigheter utförs och utförs korrekt. Han har kontakter med HSB Teknik och 
fastighetsskötaren. 
 

Barbro Bergqvist fortsätter oförtrutet att som revisor att syna vad styrelsen har 
för sig och samtidigt styra oss i rätt riktning. Hon har Kerstin Albertsson som 
suppleant. 
 

Icke att förglömma är att valberedning har valts med Helene Norberg i port 
221 som sammankallande, och Monica Korell som bor i port 219. 
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*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 som sitter 
uppsatta i porten. 
 

Träd 
 

Länge sedan är det sedan senaste dubbelnumret av informationen kom ut 
och då utlovades att träd skulle fällas. Trädfällarna kom och genomförde 
sin show och nu släpper vi in lite extra ljus i lägenheterna, utan att för den 
skull ge mer insyn.  
 

De träd som tagits ned var av olika anledningar utdömda av arboristerna. 
Synpunkter har kommit om att ta ned även andra träd. Inga träd tas dock 
ned utifrån personliga synpunkter utan att berörda får en chans att yttra 
sig. Om någon boende motsätter sig nedtagandet av enskilda träd får det 
stå kvar. Gårdsombuden kommer att ansvara för att boende tillfrågas. 
 

Gårdsomdudsverksamhet 
 

Under ledning av Owe Bergh och Carina Igelöv är gårdsombuden nu 
organiserade.  
Anslag finns uppsatta i varje port över vilka som är gårdsombud och vilka 
portar det gäller. Gård 5 önskar flera som kan hjälpa till, att vara en länk 
mellan medlemmarna och styrelsen.  
 

Anmäl dig om det senare till Owe Bergh eller Carina Igelöv. Välkommen. 
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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.  
 

Om ni ställer grovsopor utanför finns ingen som fortsatt vill ansvara för 
containern varvid denna extratjänst till oss medlemmar kommer att 
försvinna och vi hänvisas då till andra återvinningscentraler. 

Parkeringsplatser 
 

Besöksparkeringarna är endast till för besökare till boende i området! 
Hyrda parkeringsplatser är endast till för boende i föreningen. 
 

Om någon står på parkeringsplats utan att ha kontrakt på densamma 
vänligen meddela detta till expeditionen för rättelse. 



 

 

Bilstölder 
 

Tyvärr inträffar det ibland inbrott i parkerade bilar. Rapportera gärna 
dessa händelser även till Owe Bergh som sammanställer information 
kring detta. 
 
Har ni förslag på förbättrande åtgärder mot stöld får ni gärna berätta 
om dem. Skriv till styrelsen@alfageln.net. 

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. Innehavare av bostadsrätt är skyldig att hålla sig 
uppdaterad om regler och föreskrifter i föreningen. 
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Städning av cykel och barnvagnsutrymmen 
 
Sent i våras genomfördes en städning av källarutrymmen varvid vi tog 
omhand tjugotalet cyklar av mestadels äldre och sämre kvalitet. Dessa 
kommer att kasseras: 
Dam   Mörkblå Svanhals 
Dam Monark  Ljusblå 3 vxl 
Dam Skandic  Gul 3vxl bockstyre 
Dam Maraton  Vinröd 
Herr Logan/CTB  5vxl 
Dam Crescent  Vit 3vxl 
Herr Crescent  Orange Tävlingsmodell 
Herr BKC  Silver Tejpat bockstyre 
Herr Monark  Rödguld  
Barn Pinewood BMX Lila 
Herr Logan/Ayers Rock Svart  
Herr BKC Straight Grå/Lila 3vxl 
Dam Elite  Rosa 
Herr Lyx Special Blå 
Herr GX2000  Silver 
Dam Kalkhoff  Ljusgrön 
Dam Crescent  Brons 
Herr BKC  Guldgul 3vxl 
Dam Monark  Rödmet. 
Herr BKC  Ljusguld 
Barn CRS  Rosa 
Herr MTB Catic  Röd 
 
Om ni tror er vara ägare till någon av dessa cyklar och att den av 
misstag tagits om hand var vänlig meddela styrelsen 
(styrelsen@alfageln.net). 



 

 

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 är 08-568 214 00.  
 

Jouren är öppen söndag till torsdag klockan 20:00-03:00 och fredag till 
lördag klockan 20:00-04:00. 

Senioralfåglarna 
 

- är i full gång med möten och boule på onsdagar utanför 205. Tidigare var 
det minigolf och under hösten kommer representanter från hemtjänsten, 
polisen och brandkåren för att informera om deras verksamheter. 
 

Den 5 dec äter vi julbord på Söderby krog kl 19:00. Var och en betalar 
hälften, 150 kr, resten betalar Senioralfåglarnas kassa. Flera 60 plussare är 
välkomna. Se vidare anslag i portarna om möten och aktiviteter. 
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Ventilation i lägenheterna 
 
Ventilationen bygger på ett litet undertryck och en jämvikt mellan 
lägenheterna. Därför skall inte fönster stå öppna 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 att vädring 
görs under korta perioder. Om ni har sådana problem med luften att 
fönster alltid måste stå öppna skall detta felanmälas. Även andra problem 
med ventilationen i lägenheter och trapphus skall felanmälas. Dessa kan 
vara av arten högt ljud, stillastående luft eller starka lukter. 
 
Telefon till felanmälan är 08-578 775 50. 
 
OBS! Ni får aldrig ändra inställningar på frånluftsventiler eller ta 
bort dessa i tron att ni får bättre ventilation! Detta förändrar flödet 
i hela den delen av fastigheten. 

Städning 
 
Sedan en tid tillbaka använder vi Aktis Städ AB för städning av våra 
fastigheter. Det är ett välrenommerat städföretag som nästan uteslutande 
arbetar med HSB-föreningar. 
 
Vi kan klart konstatera att efter den rivstart de gjort är det renare än 
någonsin tidigare!  



 

 

 

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. 

Miljöstationerna stängs! 
 

Efter att det nu har klagats på ordningen i miljöstationerna under flera 
år har nya toppar nåtts i oförståelsen för hur sopsortering skall göras. 
Med glasavfall bland lampor – trots att glasåtervinningen står bara 10 
meter bort, plast bland metaller, halvfulla färgburkar, grovsopor som 
skall till containern mm blir det svårt att upprätthålla detta system. 
 

Vi kan inte fortsättningsvis ta dessa ökade kostnader för att SRV skall 
sortera vårt avfall, för bortfortsling och för städning. SRV tömmer heller 
inte hushållssoporna om de inte kommer åt kärlen. I de fallen måste vi 
göra tilläggsbeställningar. Som vanligt är det tyvärr den lilla skaran som 
tyvärr förstör för alla andra.  
 

Under en tid har vi vid övre stationen haft ett system med holkar utanför 
på utsidan av miljöstationen som fallit väl ut. Detta system, med 
varianter, kommer vi att införa även på de två nedre varvid vi inte får 
tillgång till insamling av lampor, elavfall, metaller, batterier mm. Vi 
hänvisas då till, till exempel, Jordbro med dessa sopor. 

På baksidan 

Husdjur 
 
Inom föreningens område är det FÖRBJUDET att rasta husdjur. Visa 
hänsyn och håll hundarna kopplade. 
 
Kommunen har inrättat en hundgård vid gångvägen mot Brandbergens 
Centrum, använd hundgården. 


