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INFORMATION    September 2009 
 
HSB SERVICECENTER 
Den 1 september öppnade ett nytt service-
center inom HSB Stockholm. Via HSB 
Servicecenter kan man få hjälp med olika 
typer av ärenden; felanmälan, panter, p-
platser, avgifter, hyror, inre fond etc. 
 
HSB Servicecenter nås alla vardagar kl. 
08:00–16:30 på tel. 785 35 00 eller via e-
post: servicecenter@stockholm.hsb.se 

SÄKERHETSDÖRRAR 
Under 2009 erbjuder BC-Bygg AB våra 
medlemmar ett bra pris på säkerhetsdör-
rar.  Säkerhetsdörrarna är av märket Da-
loc och är ståldörrar i mahognyliknande 
utförande. Normal standard kostar 12 900 
kr (inkl. moms) och dörr av den nya EU-
standarden (med låsreglar upptill och ned-
till i framkant) kostar 13 900 kr (inkl. 
moms). Allt levereras och monteras fullt 
färdigt på plats och borttransport av gamla 
dörren ingår.  
 
Priserna bedöm ligga ca 25–30% lägre än 
vad man erbjuds som enstaka kund. Det 
finns även möjlighet att via månadsavgif-
ten finansiera köpet – 3-årig avbetalnings-
plan (räntefritt). 
 
I föreningslokalen (port 189) kommer BC-
Bygg att ställa ut ett demonstrations-
exemplar. 
 
Bifogat finns även en beställningssedel 
från BC-Bygg.  

ELEKTRONISKT PASSAGESYSTEM 
Brandbergens Låshörna har nu försett 
samtliga entréportar med kodlås, vilket är 
ett steg innan införandet av Aptus elektro-
niskt passagesystem.  
 
Kodlåset tillsammans med elektroniska 
nycklar, s.k. taggar, kommer att göra det 
svårare för obehöriga att komma in via 

portarna. Ambitionen är att kodlåset ska 
fungera på dagtid och att taggarna ska 
fungera dygnet runt. Varje hushåll kommer 
att kunna kvittera ut ett antal taggar utan 
kostnad och därefter göra tilläggsbeställ-
ningar. 

 
Passagesystemet ska integreras med det 
som idag finns i gym och bastu/solarium. I 
förlängning kommer med största sannolik-
het systemet att byggas ut och bl. a kom-
pletteras med tvättstugebokning både på 
plats och via webben. 
 
I god tid innan driftstart så kommer ett in-
formationsblad delas ut till de boende. För 
att inte ställa till med allt för mycket kaos 
så kommer dina nycklar du har idag att 
fungera under en övergångsperiod. 

VATTENAVSTÄNGNING 
När arbete pågår i lägenheten med kranar 
eller element så måste vattnet ibland 
stängas av. Observera då att det är endast 
HSB-personal som får stänga av vattnet, 
inte hantverkare eller boende.  
 
Ett skäl till detta är att det finns risk för s.k. 
tryckstöt, alternativt att element måste 
luftas när vattnet sätts på. 

KLOTTER 
Periodvis besöker klottrare vårt område 
och skriver sina s.k. taggar på bland annat 
våra fasader och i vissa enstaka fall även 
inne i trapphusen. Detta är givetvis ett otyg 
som vi försöker hålla efter så snabbt som 
möjligt.  
 
Om ni upptäcker klotter så ska någon ur 
styrelsen omedelbart kontaktas och en 
polisanmälan kommer därefter att göras. 



BLANDARE OCH BALLOFIX 
Föreningen står för kostnaden om en kran, 
blandare eller toalett är otät och droppar. 
Blandare och kranar ska vara av märket 
FM Mattsson eller Mora (inga lyxmodeller). 
Felanmäl det som är trasigt via HSB, så 
åtgärdar fastighetsskötaren felet. 
 
Vid reparation eller installation av vatten-
ledningar i lägenheten ska en s.k. Ballofix 
installeras. Föreningen står för kostnaden 
vid montering av Ballofix (inkl. arbetskost-
naden).  
 

 
 
Ballofix är en avstängningsventil som un-
derlättar då vattnet måste stängas av. Om 
det inte finns en Ballofix måste stammen 
stängas av och det drabbar dina grannar. 

CAFÉ ALFÅGELN 
Arbetet med att renovera och fräscha upp 
caféet kommer att starta så fort anbudsför-
farandet rörande vilken entreprenör som 
ska utföra arbetet är klart.  
 
Målsättningen är att caféet är klart för ut-
hyrning innan årsskiftet så att bl. a före-
ningens uppskattade pubaftnar kan dra 
igång igen. 

MOTORVÄRMARUTTAG 
Nu nalkas hösten och snart blir det kyliga-
re på nätter och morgnar vilket gör att 
många börjar använda motorvärmare.  
 
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att 
sladdar till motorvärmare sitter kvar i elut-
taget när det inte används. Skälet är att 
det finns risk att ledningen kan vara ström-
förande och att det utgör en uppenbar risk 
för barn om de får för sig att leka med 
sladden. 
 
Luckan till el-stolpen ska alltid vara låst – 
när den används och även när den inte 
används. 

DRÄNERING AV FASTIGHETERNA 
Dräneringsarbetet innan och under som-
maren som utfördes av entreprenören 
L F Markconsult är avslutat. Slutbesiktning 
är genomförd och efter den återstår ensta-
ka detaljer som ska åtgärdas (bl. a åter-
ställande av gräsytor). En efterbesiktning 
kommer att genomföras i månadsskiftet 
september/oktober. 
 
Nästa steg i dräneringsarbetet är att sty-
relsen ska besluta om fler huskroppar ska 
dräneras, och därefter kommer i så fall en 
upphandling av entreprenad att ske ge-
nom ett anbudsförfarande.  

BRANDFARA 
Det är under inga omständigheter tillåtet 
att förvara eller slänga grovsopor och an-
nat skräp i källargångar, trapphus eller 
skyddsrum. Detta för att eliminera brand-
risken och för att underlätta för brandför-
svaret att ta sig fram ohindrat vid eventuell 
utryckning.  
 
När det gäller trapphusen så får inga barn-
vagnar, cyklar etc. förvaras där. I samtliga 
hus finns både cykel- och barnvagnsrum. 

TVÄTTSTUGORNA 
Till varje lägenhet finns en låskolv som ska 
användas när man bokar tid i tvättstugor-
na. Ibland bokar (och dubbelbokar) vissa 
tvättstugan genom att placera en pappers-
lapp eller liknande i hålet. Detta är inte 
tillåtet. 
 
Har ni slarvat bort er kolv så ska ni kontak-
ta expeditionen och få hjälp att skaffa en 
ny. 
 
Det förekommer också ibland att tvättstu-
gan bokas upp och sedan inte används. 
Tänk på att det är fler som vill nyttja tvätt-
stugan. Tvättpass som ej påbörjats efter 
30 minuter får övertas av annan boende. 

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET 
Har du släkten på besök, men ont om 
sängplatser hemma? Då finns det en fullt 
inredd övernattningslägenhet i föreningen 
(port) som kan hyras för 100 kr per dygn.  
 
Lägenheten bokas via Maud Perez-
Nordström på tel. 08 - 745 42 83. 



HSB HEMFÖRSÄKRING 
HSB Hemförsäkring, ett erbjudande fram-
taget exklusivt för dig som är HSB-
medlem.  
 
Som medlem i HSB får du ett förmånligt 
pris på hemförsäkring via försäkringsbola-
get If. Du som är över 65 år får dessutom 
ytterligare rabatterat pris. 
 
I hemförsäkringen ingår bland annat för-
säkring för lös egendom (till exempel möb-
ler, kläder, sport och elektronikutrustning) 
upp till 1 miljon kronor.  
 
Läs mer på www.if.se/hsb  
eller kontakta If via  
tel. 0771 - 655 655. 

FRUKT PÅ GÅRDARNA 
På vissa gårdar har vi fruktträd. Frukten 
som dessa träd ger är givetvis till för alla 
boende i föreningen, så passa på att 
plocka åt er av det som träden ger. 

ELAVFALL I GROVSOPORNA 
Nya arbetsmiljöregler innebär att de boen-
de inte får slänga elavfall i grovsoprum-
met. Elavfall får endast slängas på avsedd 
plats i de två ”vanliga” soprummen.  

P-TILLSTÅND 
När bilar ställs upp tillfälligt på gårdarna 
vid in- och utflyttning bör ni höra av er till 
styrelsen för att få ett tillfälligt p-tillstånd, 
annars riskerar ni p-böter av PBB Parker-
ingstjänst (som är det bolag som bevakar 
våra parkeringar).  

INGLASNING AV BALKONG 
I samband med att föreningen renoverade 
fasaderna (klart 2002) så togs ett princip-
beslut om att endast tillåta samma typ av 
balkonginglasning som föreningen då val-
de.  
 
Om du funderar på att glasa in balkongen 
kan du kontakta Teknova Byggsystem AB 
på tel. 0143 - 292 20.  
 
Bygglov behöver inte sökas i och med att 
föreningen har ett generellt bygglov för 
denna typ av inglasningar. 

MATTOR & SÄNGKLÄDER 
Tillhör du dem som skakar mattor och 
sängkläder från fönster eller balkong? 
 
Tänk på dina grannar! Det är inte tillåtet att 
använda fönster eller balkong till detta, 
oavsett om man bor längst ner eller högst 
upp, i en hörnlägenhet eller mitt i huskrop-
pen. Det finns piskställningar på ett antal 
ställen inom föreningens område, använd 
dem istället. 

UTLÅNING 
Du vet väl om att du utan kostnad kan låna 
både tapetbord, pirra och en slagborrma-
skin på expeditionen? 

MOTORCYKLAR & MOPEDER 
I anslutning till gård 5 finns ett motorcykel- 
och mopedgarage. Detta för att undvika att 
motorcyklar och mopeder förvaras i cykel-
rummen – detta är nämligen förbjudet ur 
brandsynpunkt.  
 
Det kostar 50 kr per månad att hyra en 
plats i garaget. Kontakta expeditionen om 
du är intresserad. 

GYM 
Behöver du komma i form? Då finns det 
en träningslokal i port 193. För att kunna 
komma in i lokalen (även till källargången) 
måste man köpa elektronisk nyckel, en 
s.k. tag, vilken fungerar som en nyckel. 
 
Utrustningen består av löpband, trappma-
skin, motionscykel, vikter & hantlar samt 
ett antal maskiner för både över- och un-
derkropp. 

                
 
Kostnaden är 250 kr per halvår och 500 kr 
per år (detta kort gäller för hela familjen). 
Du betalar inte med kontanter, utan kost-
naden kommer på nästkommande hyres-
avi. Kontakta expeditionen om du vill köpa 
ett kort och komma i form! 
 
Tänk på att inte väsnas all för högt i och 
med att det bor folk ovanför lokalen! 



SENIORFÅGLARNA  
Den 3 oktober 2009 kl. 10:00 hämtar en 
buss från Traveller Buss upp Seniorfåglar-
na utanför port 217 och kör dem till Årsta 
Brygga. Där fortsätter resan kl. 11:15 med 
färja till Utö. 
  
Vid ankomsten blir det promenad Utö 
Värdshus där en härlig lunch med dryck 
och kaffe intas. 
 

 
 
Efter lunchen blir det mer promenad och 
ca kl. 16:00 går färjan åter till Årsta Brygga 
där det blir bussfärd åter till port 217. 
  
VIktigt: De Seniorfåglar som vill följa med 
måste anmäla intresse snarast eller  
senast den 28 september till någon i Seni-
orfåglarnas styrelse; Owe, Birgitta, Annci, 
Tompa eller Gunvor. Telefonnummer finns 
i medlemslistan. 
  
Kostnaderna tas från Seniorfåglarnas kas-
sa. Om någon vill ha något extra till lun-
chen på Utö Värdshus så betalas det ur 
egen ficka. 

EXPEDITIONENS ÖPPETTIDER 
Expeditionen är öppen och bemannad  
kl. 18:00–19:00 vid följande datum: 

8, 22 oktober 2009  

5, 19 november 2009 

3, 17 december 2009 

14, 28 januari 2010 

11, 25 februari 2010 

11, 25 mars 2010 

8, 22 april 2010 

6, 20 maj 2010 

BORDTENNIS 
Möjligheten att spela bordtennis finns i en 
lokal i port 231. I lokalen finns ett bordten-
nisbord inkl. nät.  
 
För lån av nyckel till lokalen, kontakta Peo 
Carlsson i port 227 (tel. 745 27 02).  
 
Tänk på att inte väsnas all för högt i och 
med att det bor folk ovanför lokalen! 
 
För minderåriga ansvarar målsman. Om 
bord eller nät (eller annat) är förstört när 
du kommer dit så ska Peo eller någon an-
nan i styrelsen omedelbart kontaktas. 

BASTU & SOLARIUM 
Behöver du svettas eller känner du att 
vintern tagit kål på din solbränna så finns 
det en bastu och ett solarium i föreningen. 
I anslutning till både bastu och solariet 
finns det även duschmöjligheter. Bastun 
och solariet finns i källarplanet i port 209. 
För att kunna boka och komma in i solariet 
måste man köpa ett plastkort, en s.k. tag, 
vilken fungerar som en nyckel. Bokning 
sker via en elektronisk bokningstavla.  
 
Engångskostnaden för taggen är 100 kr, 
ska du sola kostar det ytterligare 20 kr 
(2 st tior) per 20 minuters solande. Du be-
talar inte engångskostnaden för taggen 
med kontanter, utan kostnaden kommer 
på nästkommande hyresavi. Kontakta ex-
peditionen om du vill köpa ett kort! 
 
Du som lånar bastun ansvarar för städning 
efter dig. 
 

Brf Alfågeln 
 
Adress: Vendelsömalmsvägen 189 nb 
 
Tel/fax: 777 70 10 
 
HSB Servicecenter: 785 35 00 
 
Hemsida: www.alfageln.net 
 
E-post: styrelsen@alfageln.net 
 
Ansvarig utgivare: Brf Alfågelns styrelse 
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