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ÅRSSTÄMMA – 17 MAJ I och med att föreningen anlitar en 

entreprenör (Trädgård och Plogtjänst AB) 
som ansvarar för markskötseln, så blir 
”städningen” inte allt för betungande – 
men det finns alltid något skräp som kan 
samlas ihop och kastas på avsedd plats.  

Föreningens årsstämma hålls måndagen 
den 17 maj kl. 19.00 i föreningslokalen i 
port 189. Mer information kommer anslås i 
portarna. Stämman är föreningens högsta 
beslutande organ. På stämman granskar 
medlemmarna föreningens verksamhet 
under det gångna året och utser ny 
styrelse. Stämman utser även revisorer 
och valberedning. 

 
Våra gemensamma uteplatser med 
tillhörande möblemang och grillar behöver 
säkert ses över efter den ovanligt bistra 
vintern. Städdagen är ju även ett ypperligt 
tillfälle att lära känna sina grannar på!  
 

 
 
På stämman ska styrelsen lägga fram 
årsredovisning, revisionsberättelse samt 
balans- och resultaträkning. Beslut ska 
fattas om hur vinst eller förlust ska 
disponeras. Och inte minst, stämman 
beslutar om den ska ge styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet eller inte. 
 
Inför stämman, om man vill vara säker på 
att en fråga avgörs, måste man lämna in 
en motion i tid. Medlemmarna informeras 
om sista datum för inlämnande av motion. 

 
 
I samband med städdagen håller vi även 
containern för grovavfall öppen vilket gör 
det möjligt att kasta gamla möbler och 
uttjänta cyklar som står och skräpar i 
källargångar och cykelrum. 

 
Om inte du själv kan närvara på stämman 
kan du ge någon annan din fullmakt. 

 
Du är väl medveten om att det under inga 
omständigheter är tillåtet att förvara eller 
slänga grovsopor (eller annat skräp) i våra 
källargångar, trapphus eller skyddsrum. 
Detta för att eliminera brandrisken och för 
att underlätta för brandförsvaret att ta sig 
fram ohindrat vid eventuell utryckning 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 
2003:778). 

STÄDDAG – 15 MAJ 
Lördagen den 15 maj anordnar föreningen 
en gemensam städdag för alla med-
lemmar med ambitionen att vi då ska 
snygga upp inom föreningens område. 
Som avslutning har varje gård korvgrillning 
tillsammans. Mer information kommer 
anslås i portarna. 



DEPOSITIONSAVGIFTER 
I samband med att man hyr café Alfågeln 
(vilken är nyrenoverad och fräsch) eller 
uthyrningslägenheten så gäller följande 
nya regler kring avgifterna: 

• Caféet kostar 200 kr per tillfälle att 
hyra samt att en depositionsavgift på 
1 000 kr ska erläggas.  

• Uthyrningslägenheten kostar 100 kr 
per dygn att hyra samt har en 
depositionsavgift på 500 kr som ska 
erläggas. 

 

 

 
Depositionsavgiften kontanthanteras inte, 
utan ett avtal skrivs under i samband med 
uthyrning. Avtalet rivs sedan förutsatt att 
lokalerna återlämnas utan anmärkning, om 
inte så skickas avtalet till HSB och 
depositionen läggs på nästkommande 
hyresavi. 
 
Båda lokalerna bokas via Maud Perez-
Nordström, tel. 745 42 83. 

PASSAGESYSTEMET 
Det nya passagesystemet driftsattes den 
25 mars i år och innebär att passage 
genom portarna (som är låsta dygnet runt) 
numera sker med portkod eller elektronisk 
nyckel i form av en passerbricka.  
Portkoden är unik för varje port och 
fungerar kl. 07.00–21.00. Under en 
övergångsperiod kommer även de 
”vanliga” portnycklarna att fungera.  

• expeditionen i port 189. 

• bastu och solarium i port 209. 

• café Alfågeln port 211. 

• pingislokalen i port 231. 

Är man medlem i pensionärsföreningen 
Seniorfåglarna så ger passerbrickan även 
tillträde till port 227. 
 
En förlorad passerbricka ska alltid spärras 
och sedan ersättas av medlemmen själv 
till en kostnad av 150 kr per bricka 
(samma pris gäller om man behöver 
beställa extra passerbricka).  
 
Kontakta Brandbergens Låshörna om du 
behöver hjälp med dina passerbrickor,  
tel. 777 11 11. 
 

 

BORDTENNISLOKALEN 
Som vi skrev om i förra numret av 
informationsbladet så ska lokalen i port 
231, där det för närvarande finns ett 
pingisbord, renoveras. Arbetet med att 
bl. a fräscha upp ytskikten startar så fort 
upphandlingen av entreprenad har 
genomförts. 
 
Preliminärt så kommer lokalen efter 
renovering att inhysa ett kombinerat 
bordtennis- och biljardbord, en darttavla 
samt ett fotbollsspel. 
 

  
Viktigt är nu att inga portar ställs upp 
”halva dagarna” för då har vi investerat i 
systemet i onödan INFORMATIONSHÄFTE 
 År 2006 delades ett informationshäfte ut till 

samtliga hushåll i föreningen.  Till varje lägenhet hör tre stycken 
passerbrickor, numrerade 1–3, vilka ger 
tillträde till följande portar:  

Detta häfte kommer under våren att 
uppdateras och en ny version kommer 
snart i din brevlåda. 

• porten i det hus där din tvätt- och 
grovtvättstuga finns. 



BOULE RÖKNING PÅ BALKONGEN 
Nu när våren har kommit så vill de flesta 
av oss vistas ute mer och mer om 
dagarna. Varför inte förena detta med lite 
lättsam motion och samkväm med dina 
trevliga grannar? 

Visa hänsyn om du röker på din balkong. 
Många människor har allergier, och lite av 
röken kommer alltid in på grannens 
balkong eller genom dennes fönster.  
 

 Släng heller inte fimparna på marken 
nedanför balkongen – det ser illa ut. Det 
kan även utgöra en stor brandrisk och en 
förgiftningsrisk för små barn. 

I anslutning till gård 2 nära gångvägen 
uppåt skogen finns en boulebana som 
tillhör föreningen. 
  
Finns det någon inom föreningen som vill 
organisera en bouletävling? Par mot par, 
port mot port eller gård mot gård, det finns 
alla möjligheter.  

Använd befintliga askkoppar om du röker 
utanför porten eller vid grillplatserna 
istället för att fimpa på marken. 

 
BREDBAND Om du är intresserad av att hålla i detta, 

kontakta styrelsen. 
HSB har tecknat ett förmånligt avtal med 
Bredbandsbolaget som gäller från och 
med den 1 januari 2010.  

 

 

 
Brf Alfågeln har anslutit sig till avtalet vilket 
innebär marknadens snabbaste bredband 
(100 Mbit) till en kostnad av 250 kr inkl. 
moms i månaden retroaktivt från och med 
den 1 januari 2010, vilket kommer synas 
på maj månads faktura från Bredbands-
bolaget.  

 
 

GRENUTTAG 
I samband med årsstämman kommer det 
delas ut en grenkontakt med så kallad 
master/slave till samtliga hushåll (de som 
inte är närvarande får hämta sitt grenuttag 
på expeditionen vid ett senare tillfälle). 
Utdelningen är ett led i föreningens energi-
besparande åtgärder. 

 
Nytt med detta avtal är även följande: 

• Är du över 60 år får du en månads-
avgift på 210 kr om du kontaktar 
Bredbandsbolagets kundservice, tel. 
0770 - 777 000.  

Grenkontakten fungerar så att den apparat 
som sitter i master-uttaget styr de 
apparater som sitter i slave-uttagen. När 
du stänger av t ex en dator som sitter i 
master-uttaget, stängs all annan utrustning 
som sitter i slave-uttagen av. 

• För nya kunder kommer det vara gratis 
att ansluta sig. 

• IP-telefoni ingår i abonnemanget (det 
är även gratis att flytta över ditt 08-
nummer). 

• Lån av telefonidosa och trådlös router 
(hastighet ca 50 Mbit) där frakt av 
denna ingår. 

SKAKNING AV MATTOR 
Skaka inte mattor, sängkläder eller 
liknande från din balkong eller dina 
fönster. Damm, ludd, hund- och katthår 
samt andra föroreningar ramlar ner på 
grannens balkong.  

GRILLNING PÅ BALKONGEN 
Att grilla på din balkong är inte tillåtet. Rök 
och os från grillen kan skapa olägenheter 
för övriga boende så därför hänvisar vi till 
grillplatserna som finns på varje gård 
istället.  

 
Du får inte heller hänga mattan över 
balkongräcket. Allt sådant hänvisas till 
piskställningarna istället. 



MATNING AV FÅGLAR Om du upplever att någon stör dig så vill 
styrelsen rekommendera dig, i allra första 
hand, att du så snabbt som möjligt – och 
helst direkt när störningen pågår – själv tar 
direktkontakt med den eller de som stör 
och försöker reda ut frågan.  

Mata inte fåglarna från balkongen. Stora 
fåglar som skator, kajor, duvor och 
fiskmåsar förorenar när de lockas till huset 
av maten som kastas ut från balkongen. 
Det kan också dra till sig råttor och möss, 
som kan ta sig in i husen och skapa 
sanitära olägenheter. 

 

 

 
 

Om detta inte skulle hjälpa och du själv 
har försökt vid några tillfällen så ska du 
kontakta Svenska Störningsjouren; under 
kontorstid på tel. 645 00 35, söndag–
torsdag kl. 20–03 samt fredag–lördag 
kl. 20–04 på tel. 568 214 00. 
  Om störningarna ändå fortsätter, kontakta 
då HSB förvaltningskontor på Sleipner-
vägen 115 i Handen, tel. 785 35 00. Men 
då är det viktigt att du har gjort noteringar 
om störningarna där vem som stör – när, 
var och hur måste också framgå. 
Förvaltningskontoret handlägger då detta 
efter samråd med styrelsen. 

HEMFÖRSÄKRING 
HSB har bytt försäkringspartner till Dina 
Försäkringar. Förändringen gäller från den 
1 april 2010. Dina Försäkringar har för 
fjärde året i rad Sveriges nöjdaste kunder 
(senast i nov 2009) enligt SKI – Svenskt 
Kvalitetsindex. 

 
Den yttersta konsekvensen, om klago-
målen är befogade och den störande inte 
tar regi, är att ärendet lämnas över för 
juridiska åtgärder med uppdrag att avhysa 
(läs vräka) den störande från lägenheten.  

 
I den nya hemförsäkringen för HSB-
medlemmar ingår alltid en Allriskför-
säkring, så att du är försäkrad om oturen 
skulle vara framme (värde upp till 550 kr). 
Pensionärer får dessutom 15% rabatt på 
priset. Du bör även komplettera hem-
försäkringen med ett bostadsrättstillägg. 

 
Du som blir störd skall inte tiga i det tysta 
– det är den som stör som ska rätta sig 
efter föreningens stadgar och regler! 

 
För mer information om försäkringen, 
besök www.dina.se/hsb eller ring Dina 
Försäkringar på tel. 0771-788 788. 

BLUFFMAKARE 
Varning för bluffande dörrknackare och 
andra lurendrejare som ringer hem till dig 
och vill kontrollera t ex ventilationen i din 
lägenhet. Om något ska kontrolleras i din 
lägenhet så informeras alltid de boende 
om detta i förväg. 

MC-/MOPEDGARAGET 
MC-/mopedgaraget kommer att få nytt lås 
och nya rutiner. Du som utnyttjar garaget 
behöver skriva under ett nytt avtal samt 
kvittera ut nya nycklar. Detta löser du 
genom att besöka expeditionen på dess 
öppettider eller kontakta Jonas Skoogh i 
styrelsen på tel. 0739 846 782. 

 
 

Brf Alfågeln 
 
Adress: Vendelsömalmsvägen 189 nb 
 
Tel/fax: 777 70 10 
 LÅT DIG INTE STÖRAS HSB Servicecenter: 785 35 00 
 

Glädjande nog är det inte ofta styrelsen får 
klagomål på att någon medlem är 
störande. Men när det någon gång händer 
är det naturligtvis viktigt att veta vad man 
ska göra för att få rätsida på problemet.  

Hemsida: www.alfageln.net 
 
E-post: styrelsen@alfageln.net 
 
Ansvarig utgivare: Brf Alfågelns styrelse 




