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EXTRASTÄMMA 
På extrastämman den 26 september be-
slutades det att föreningen skulle teckna 
gruppanslutningsavtal med Bredbandsbo-
laget gällande Internetaccess och IP-
telefoni.  
 

 
 
Tyvärr uppstod det ett fel i samband med 
rösträkningen som innebar att stämmobe-
slutet ogiltigförklarades. Det kommer där-
för att hållas en ny extrastämma den 
1 november då samma fråga ska behand-
las. Håll utkik i brevlådan för snart kommer 
det mer information om stämman, vilken vi 
hoppas blir mer välbesökt än senast! 
 
Kan du inte gå? Glöm då inte att din röst-
rätt kan utövas genom ombud. Ett ombud 
får dock endast företräda en medlem och 
det ska ske genom skriftlig dagtecknad 
fullmakt (kommer också i brevlådan). 

SOPHANTERING 
Sedan i somras så upplåter föreningen ej 
längre mark till någon återvinningsstation 
inom området. De boende hänvisas istället 
till närbelägna återvinningsstationer när 
det gäller avfall av typen returpapper, glas 
samt metall-, pappers- och plastförpack-
ningar.  
 

 

Nästa förändring som berör sophantering-
en är att samtliga invändiga kärl för hus-
hållssopor samt icke brännbart material 
kommer placeras i separata kärl utanför 
respektive sophus på samma sätt som vid 
övre sophuset (vid port 189).  
 
Det övre sophuset kommer även fortsätt-
ningsvis användas för grovavfall. I det mel-
lersta sophuset kommer föreningens med-
lemmar att kunna slänga elavfall, vitvaror 
samt batterier. Det nedre sophuset (vid 
port 227) kommer att hyras ut till förening-
ens markentreprenör. De befintliga con-
tainrar som finns i anslutning till övre sop-
huset kommer föreningen att avyttra (den 
större containern är markentreprenörens 
egendom). 

MOTORVÄRMARUTTAG 
Nu när höstrusket och snart vintern tar ett 
fastare grepp om vår tillvaro så börjar 
många använda sina 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 elstolpen ska alltid 
vara låst – när den används och även när 
den inte används. 
 
Saknar du nyckel till luckan? Kom ner till 
expeditionen så får ordnar vi fram en ny.  

ELEMENT 
Ibland händer det att element står och 
läcker med risk att stora skador uppstår på 
golven och i värsta fall berörs underlig-
gande lägenhet. I grunden är det förening-
en som ansvarar för elementen men bo-
stadsrättshavaren kan få stå som ansvarig 
om denne brustit i tillsyn. Kontrollera där-
för termostatventilen med jämna mellan-
rum så att onödiga skador inte uppstår.  



TAKLÄCKAGE 
I samband med snösmältningen upptäck-
tes tyvärr läckage på vissa tak med följd 
att smältvatten trängde in i trapphus och 
underliggande lägenheter.  
 
Takytorna har genomgått en omfattande 
översyn och konstaterade läckor har tä-
tats. Styrelsen arbetar nu tillsammans med 
förvaltaren för att få till stånd en långsiktig 
lösning.  

INGLASNING AV BALKONG 
När en medlem vill glasa in sin balkong så 
skall denne till styrelsen inkomma med en 
skriftlig förfrågan. Förfrågan kan med för-
del utgöras av samma underlag som med-
lemmen ska lämna in till kommunens 
bygglovsavdelning, t ex en fasadritning där 
aktuell balkong markerats samt en pro-
duktbroschyr som visar vilken typ av in-
glasning som avses.  
 
Medlemmen ansvarar själv för att söka 
och bekosta bygglovet hos kommunen. Ett 
lämnat bygglov gäller i 5 år och arbetena 
skall påbörjas inom 2 år. 
 

 
 
Kommande inglasningar ska i första hand 
vara av samma typ som monterades av 
Teknova Byggsystem AB vid fasadrenove-
ringen år 2001. Även andra modeller kan 
dock godkännas. 

NYINFLYTTAD? 
Som nyinflyttad bör du hämta ett informa-
tionshäfte. I häftet finns bl. a information 
om hur föreningen sköts, vilka ordnings-
regler som gäller i föreningen, vart du ska 
vända dig i olika ärenden samt vägledning 
i underhållsansvaret.  

 

 

TRAFIKLJUS 
Haninge kommun har beslutat att bygga 
om övergångsstället på Vendelsömalms-
vägen vid infarten till Evertsbergsvägen.  
 
Trafiksignalerna kommer att ersättas med 
vägkuddar vilket kommer att tvinga bilis-
terna att sänka sina hastigheter. Åtgärden 
ingår i kommunens långsiktiga trafiksäker-
hetsarbete som syftar till att göra över-
gångsställen säkrare. 
 
Från övergångsstället fram till infarten till 
Brf Alfågelns område kommer det även att 
anläggas en gångbana. 
 

 

BRANDBERGENS LÅSHÖRNA 
Brandbergens Låshörna har flyttat och har 
numera sin butik på Träffgatan 1 i Brand-
bergens industriområde (andra sidan ron-
dellen från Yamaha Center och Jet sett). 
 
Brandbergens Låshörna sköter drift och 
underhåll av föreningens elektroniska pas-
sagesystem samt hanterar nycklar och 
passerbrickor.  
 
Det är Brandbergens Låshörna ni i första 
hand ska kontakta när det gäller hantering 
av nycklar och passerbrickor inkl. nyinköp 
och förnyelse av behörighet till gymmet 
(då måste aktuell hyresavi samt legitima-
tion uppvisas). 

HAR PROPPEN GÅTT? 
I första hand ska du ringa till någon i sty-
relsen om din lägenhet blir strömlös. 
 
Endast om du inte får tag i någon ur sty-
relsen eller om strömlösheten inträffar un-
der obekvämt klockslag (t ex på natten) så 
får HSB Jour tillkallas. 



INRE FONDEN 
Till varje lägenhet hör en inre fond som 
kan användas för reparationer och under-
håll av lägenheten. Uttag ur inre fonden 
hanteras numera i första hand av förvalt-
ningskontoret på telefon 785 35 00. Det 
går även bra att komma ner till förening-
ens expedition och få hjälp med hanter-
ingen av inre fonden. 
 
Ett fel uppstod när de senaste hyresavier-
na skickades ut och det innebar att ingen 
information om inre fonden fanns med. 
Detta kommer vara åtgärdat till nästa ut-
skick. 
 
 

 

BEACH 2011 
Du vet väl att vi har ett gym i föreningen? 
Gymmet är beläget i port 193 och för att 
kunna komma in i lokalen (även till porten 
och källargången) måste man använda sin 
passerbricka. 
 
Kostnaden för att kunna utnyttja gymmet 
är 250 kr för 6 månader och 500 kr för 
12 månader. Kontakta Brandbergens Lås-
hörna om du är intresserad av att komma i 
form (du måste visa upp aktuell hyresavi 
samt legitimation).  
 
Efter kl. 21.00 bryts strömmen i lokalen 
vilket innebär att efter den tidpunkten är 

det inte tillåtet att utnyttja lokalen. Det är ej 
heller tillåtet för barn under 15 år att vistas 
i lokalen utan målsmans närvaro. 
 

 

TAGGTRÅD? 
För att komma till bukt med att rastande 
hundar utför sina behov inom området  

Vilken typ av avgränsning det eventuellt 
blir är i nuläget oklart. Det finns många 
alternativ att fundera över: 
 
 ett staket kan lätt utsättas för klotter 

och annan vandalism vilket i sin tur 
kommer att innebära reparationskost-
nader. 

 ett stängsel är i allas ögon inte este-
tiskt tilltalande och kan även utsättas 
för åverkan. 

 en häck kräver underhåll och får ej 
heller vara för hög. 

 

 



BASTA & SOLA 
I föreningen finns en bastu som är belägen 
i källarplanet i port 209. För att kunna boka 
och komma in i bastun måste du använda 
din passerbricka. Bokning sker via en 
elektronisk bokningstavla som finns utan-
för bastun.  
 
Du som lånar bastun ansvarar för städning 
efter dig. 
 
Känner du att vintern tagit kål på din sol-
bränna så finns det ett solarium i samma 
lokal. I anslutning till solariet finns det även 
duschmöjligheter. Kostnaden för 30 minu-
ters solande är 20 kr (2 st. tior). 
 

 

LEVANDE LJUS 
Mörkret har anlänt och då vill många av 
oss piffa upp tillvaron med lite levande 
ljus. Men glöm inte att släcka ljusen!  
 
Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bo-
stadsbränder, tänk därför på följande: 
 
 Lämna inte levande ljus obevakade. 

 Lämna aldrig barn eller husdjur en-
samma med levande ljus. 

 Använd aldrig ljusstakar av trä, plast 
eller annan brännbart materiel. 

Tända ljus ska alltid stå på säkert avstånd 
från gardiner eller annan inredning som 
kan ta eld. 

GROVAVFALL 
Containern avsedd för grovavfall har öppet 
kl. 19.00–20:00 på torsdagar under jämna 
veckor.  
 
Övriga tider hänvisar vi till återvinningssta-
tionen i Jordbro.  
 

 

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

8 november 2010 

13 december 2010 

10 januari 2011 

14 februari 2011 

14 mars 2011 

11 april 2011 

9 maj 2011 

Övriga tider hänvisar vi till förvaltningskon-
toret på telefon 785 35 00. 
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