
 

 

 

Ett nytt verksamhetsår är igång. 
 

Ett verksamhetsår har passerat, för snabbt, och mycket arbete handlar 
för tillfället om bokslut, verksamhetsberättelse och stämma vars datum 
i år blir den 22:e maj (torsdag, klockan 19:00). Stämman är vår 
förenings högsta beslutande organ och det är där vi innehavare har 
möjlighet att göra vår ´stämma´ hörd.  
 
Alla som är motionshungriga och har idéer och åsikter har möjlighet att 
överlämna motioner till styrelsen och det finns tid för detta till februari 
månads utgång. Detta tidiga datum för att det skall finnas rimlig tid för 
styrelsen till uppföljning för dessa. 
 
Som förening har vi fortsatt en bra ekonomi men jag är övertygad om 
att den skulle kunna ges en ännu bättre planering och framförhållning 
genom att det tillfördes en ekonom till styrelsen. Vi har efterfrågat 
detta tidigare men haft ett dåligt gensvar, så om ni har förslag vänd er 
gärna till valberedningen vars telefonnummer redovisas senare i 
bladet. Var inte oroliga dock, det är inte så att vi står utan ekonomisk 
kunskap på något sätt.  
 
I december skrev vi nya avtal med HSB för fastighetsskötsel och 
ekonomisk/administrativ förvaltning vilket gav oss (och HSB) en del 
nytt att tänka på men genom denna översyn har vi också fått igenom 
en liten sänkning av kostnaderna för dessa avtal vilket får ses som 
mycket positivt. 
 
Tyvärr har vi tappat lite fart framåt då HSB’s förvaltare valt att sluta 
emellanåt och överlämningen av arbetsuppgifter har tagit en del av 
utrymmet. Telefonnummer till förvaltaren stämmer fortfarande men 
tills vidare har vi en tf Förvaltare som heter Anette Englund och vi har 
en ny ledamot från HSB som heter Conny Bokvist i stället för tidigare 
C-G Strömsholm.  
 
Insatserna fortskrider dock och skärskild tanke har ägnats underhållet 
eftersom det är i dess förlängning vi sparar på utgifterna, både som 
förening och enskilda bostadsrättshavare. Ett väl utfört underhåll gör 
att vi sänker kostnaderna för skadeverkningar vilka kan bli skyhögt 
mycket högre om underhållet eftersätts.  
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Telefonnummer: 
 

Anette Englund, HSB tf Förvaltare, 08-785 33 72. 
Conny Bokvist, HSB Ledamot, 08-785 30 70. 
 
Valberedningens Helene Norberg, 0733-688 800 och  
Monika Korell, 777 17 49. 

Även om man som innehavare inte har underhållsansvar for vissa 
funktioner är man ändå skyldig att underrätta om skador, fel och 
brister i sådant som föreningen svarar för. 
 

En del som vi som innehavare inte tänker mycket på är, eller rättare 
sagt - vi tänker men inte mer, våtutrymmens ytskikt. Om ni har ett 
ytskikt som är 40 år gammalt och mattan är så föråldrad att den bara 
innehåller hälften av mängden plast jämfört med när den var ny 
innebär att risken är stor att fukt börjar tränga igenom och sugas upp 
av betongen med fuktskador som följd.  
 

Sannolikt är också efter denna tid både svetsfogar och klämringar 
starkt försvagade i samma omfattning som mattan. Ansvarsfrågan som 
uppstår vid en fuktskada kommer då att handla om var det brustit, inte 
bara om det är en ledning utan även i underhållet. Gör gärna en 
underhålls-översyn av er lägenhet och tveka inte att komma ned till 
expeditionen för att få råd om åtgärder. 
 

Miljonprogrammets fastighetsförfall och energislöseri slogs upp i svarta 
rubriker och gav en del hicka men inte mer än så. Vi har några punkter 
som är kända problem och där beslut om åtgärder redan tagits men i 
övrigt mår våra hus gott. Det gäller att ha torrt om fötterna och varmt 
om huvudet, såväl i kroppen som i fastigheterna och vi har därför 
anbudsförfrågan ute som gäller både dränering av huskropparna och 
byte av värme-undercentraler, arbeten som påbörjas under våren.  
 

En funktion som utgör ett problem är vattenskador som uppstår där 
det fortfarande finns väggbrunnar installerade i badrummen. Eftersom 
vi inte har något behov ännu av att göra en stamrenovering och 
därigenom eventuellt bygga bort problemet försöker vi därför att  
underlätta för de som renoverar badrum genom att föreningen står för 
kostnaden att stänga väggbrunnen och ersätta den med en golvbrunn. 
En åtgärd som blivit tvingande vid renovering av våtutrymmen då visst 
material inte längre säljs för att underhålla väggbrunnar. 
 

I enlighet med EU-direktiv kommer under året att genomföras en 
energideklaration av våra fastigheter och utifrån den kommer vi sedan 
att ta oss an åtgärderna. Åtgärder som ibland kräver att hantverkare 
behöver tillträde till våra lägenheter och får dom det omgående vid 
behov sparar vi både tid och pengar. 
 

Ordföranden 
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Bastuaggregat till försäljning 
 

Vårt bastu har uppgraderats med nytt bastuaggregat då det förra inte 
hängde med utan där över…skyddet löste ut och var tvunget att återställas. 
 
Det förra på 6.5kW, ett Tylöaggregat som det inte är fel på men lätt 
begagnat, bjuds därför ut till försäljning för 2.500:-. Skicka ett e-brev till 
goran.norberg@alfageln.net, eller ring föreningens mobiltelefon 0702-60 
99 09 om ni har intresse av att köpa det. 

Lokaler 
 

En lokal har blivit ledig i port 215. Den är på 37 kvadratmeter och kostar 
1040 kronor per månad. Ingen toalett finns. 
 

Det finns ytterligare 2 lokaler/förråd lediga. I port 192-197 61 kvm för 
2750 kronor per månad. Där ingår toalett. I 227 finns 1 förråd på knappt 7 
kvm med tillgång till pentry och toalett, för endast 450 kronor per månad. 
 

i

Miljöstationerna! 
 

Efter det förra bladet, där vi skrev att miljöstationerna stängs, har det blivit 
mycket bättre ordning. Eller hur? 
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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 och 
hyrda parkeringsplatser är till för boende i föreningen. Obehörig parkering 
inom föreningens område kommer att beivras. 

Betalningsfri månad 
 

I budgeten för året har det blivit utrymme för en reducering av årets 
avgifter för bostadsrätter och därför är juli månad avgiftsfritt. När 
inbetalningsavierna kommer är således juli makulerad.  
 
Trevlig sommar! 
 



 

 

Radonmätningen 
 

Under hösten fick vi tillbaka resultatet efter radonmätningen. Denna gav 
vid handen att de flesta har ett årsgenomsnitt lägre än 30bq/m3 och ett 
fåtal upp till 50 bq/m3. Gränsvärdet ligger på 200bq/m3 så några 
problem med radon tycks inte föreligga! 

  

Föreningsinformation 
 

För er som är nya i föreningen vill vi göra er uppmärksamma på 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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Fuktskador i fönstervirke 
 

Ta en ordentlig koll på era fönsterkarmar. Om ni låter fönstret stå öppet 
vid regn kan vatten tränga in och förstöra karmarna. Risk finns 
naturligtvis att vatten rinner ner och förstör även ett fint parkettgolv.  
 

Underrätta även styrelsen om det finns behov av målning av yttre karm. 
Under våren kommer tätningslister att bytas ut i alla lägenheter/lokaler. 

Café Alfågeln 
 

Verksamheten i cafét smygs igång. Lokalen är inte färdigrenoverad men 
beräknas bli det under året. I väntan på att dräneringsarbetet skall göras 
runt hus 6 (port 211-213) kommer lokalen inte att färdigställas och därför 
kan den just nu upplevas som lite luggsliten. Men det hindrar inte att den 
används! 

Trädfällning 
 

På nedre parkeringen vid miljöstationen kommer en grön och grann gran 
att tas ned utanför staketet. Denna kommer att märkas och om någon 
motsätter sig detta skall den vända er till Ricky Lind före 1/3. Därefter tas 
trädet ned. 

Cyklar 
 

Angående mer eller mindre trasiga cyklar, som står utomhus hela vintern. 
Kan inte ni föräldrar se till era barns cyklar, så att dessa kan användas 
med stor glädje på våren-sommaren. Ta in dessa över vintern och ställ i 
våra nu rengjorda cykelutrymmen. Då blir det genast trevligare i området. 

Felanmälan 
 

Telefonnummer till felanmälan är 08-578 77 570, och 08-578 77 550. 
För akuta fel efter telefontid gäller jourens 08-695 00 00. 



 

 

Störningsjour 
 

Föreningen har sedan förra året 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. 

Hänsynsfull borrning 
 

Slagborrmaskin finns att låna på expeditionen. Ägna dock alltid en tanke till 
era medboende eftersom vibrationerna efter just borren färdas långt i 
byggnaden. Försök att renovera på tider när så få människor som möjligt är 
hemma för att vila.  

Seniorerna 
 

Senioralfåglarnas verksamhet fortsätter i samma goda anda som tidigare 
och flera 60-plussare är välkomna att vara med. Vi vet att det finns flera 
som uppnått åldern men inte visat sig. Tag del av anslagen i varje port och 
var inte blyga att ringa till någon i styrelsen bl.a Barbro Berqvist, 
ordföranden med telefon 777 15 34, som gärna informerar er privat om ni 
önskar. 
  

Vi uppvaktade den äldsta medlemmen med en julblomma innan julen och 
hoppas att han- Kjell i 209 an vill vara med i fortsättningen. 
  

Vi kommer att ha Årsmöte den 14 mars kl 1400 i 227 an och ev. motioner 
skall vara inlämnade till ordföranden Barbro senast den 15 februari. 

Dörrstopp 
 

Ibland ställs källar- och entrédörrar upp med stopp i bakkant. Detta är 
strängeligen förbjudet eftersom dörrens tyngd gör att gångjärnen blir 
glappa och skeva. Dörrstoppar i gummi kommer inom kort att placeras ut. 
 

Grillplatser 
 

Undvik att använda, eller låta era barn använda grillplatserna som 
lekplatser. De både håller längre och blir trevligare att använda då!   
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Elstolpe 
 

El-sladdar får aldrig lämnas kvar hängande i parkeringens el-stolpe när ni 
åker iväg med bilen, oavsett hur kort resan är! Förutom att det innebär 
livsfara är det dessutom enligt lag förbjudet. 



 

 

  
Några tankar om tiden som varit: 
 

Expeditionen 
 

Expeditionen och containern är inte 
öppna helgerna Skärtorsdagen, 
20/3, och Kristi Himmelsfärd, 1/5. 
 

Balkongen 
 
Ett tack till dig som spred glädje 
med denna vackra balkong. 
 
En gran 
finns det några snälla barn 
 
En röd klocka 
som tomten locka 
 
Ljus som lyser 
här står vi och myser 
 

Barbro & AM 

 

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. 

Husdjur  
 
Vi påminner igen om att inom föreningens område är det FÖRBJUDET 
att rasta husdjur. Visa hänsyn och håll hundarna kopplade. 

Cigarettrök 
 
Tänk på att när ni röker i närheten av grannars fönster och balkonger 
finns risk för att rök sugs in i andras lägenheter. Försök att inte heller 
använda gräsmattan under som askkopp. 

På baksidan 


