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NYMÅLAT OCH FIXAT 
Under slutet av juni och början av juli ställ-
de Emma, Lisa, Max, Hampus, Amanda, 
och Christoffer upp och strök allt tryckim-
pregnerat trä på gårdarna med träolja 
samt målade om det mesta av lekutrust-
ningen.  

Som deras handledare vill jag på detta vis 
framföra mitt och föreningens stora tack 
för ett utomordentligt arbete. Styrelsens 
mening är att vi även i framtiden ska för-
söka använda oss av de ungdomar som 
finns i föreningen för liknande uppdrag. 

Än en gång ett stort tack till alla som ställ-
de upp. 

Hans Johansson  
Styrelsen 

CYKELRENSNING 
Runt om i föreningen (både inne och ute) 
står det ”cykelvrak”. Nu är det dags att 
rensa ut dessa och ge plats för funktions-
dugliga cyklar istället. 

De cyklar som den 1 november definieras 
som skrot och som inte är märkta med 
namn och lägenhetsnummer kommer att 
mellanlagras i en lokal i föreningen i 3 må-
nader och sedan slängas. 

 

GÅRDSOMBUD 
Nya gårdsombud sökes till gård 5 (port 
223–233). Är du intresserad så hör du av 
dig till Carina eller Siw i styrelsen. 

STAMBYTEN 
Stammarna har än så länge visat sig hålla 
och de undersökningar som föreningen 
låtit göra påvisar inget annat.  

Av den anledningen så har föreningen inte 
inplanerat stambyte i underhållsplanen de 
närmaste åren. 

 

STÄNG PORTARNA 
Våra portar får inte hållas öppna under 
längre tid. Varför inte? Föreningen lät in-
stallera ett elektroniskt låssystem bl. a för 
att undvika oinbjudna gäster i våra fastig-
heter.  

En annan anledning till att portarna ska 
hållas stängda är att utekatter inte ska 
kunna ta sig in i trapphusen och eventuellt 
göra sina behov där. Som ägare av hund 
eller katt har du ansvar att hålla uppsikt 
över dessa så att de inte förorenar eller 
stör omgivningen. 

DÖRRMATTOR 
För att underlätta för städentreprenören så 
är det önskvärt att inga dörrmattor finns 
utanför respektive lägenhetsdörr. 

Med hänvisning till lagen om skydd mot 
olyckor (LSO 2003:778) så är det förbjudet 
att placera t ex möbler, pulkor, dörrmattor, 
cyklar, och barnvagnar i trapphuset. 



KAMERAÖVERVAKNING 
Återigen vill styrelsen påminna om att 
återvinningshanteringen i mellersta sop-
huset är på prov och om hanteringen inte 
sköts – och därmed inte fungerar tillfreds-
ställande – så måste styrelsen åter över-
väga om det överhuvudtaget ska finnas 
möjlighet till återvinning inom föreningen. 

Tyvärr fortsätter slarvet med att det ställs 
sopsäckar med diverse bråte på golvet 
eller att grovsopor slängs i sorteringsbal-
jorna. Om detta beteende beror på lathet 
eller dumhet är svårt att avgöra, kanske en 
kombination?  

Sedan en tid tillbaka finns det kamera-
övervakning i sophuset och i de fall där det 
går att spåra (via det inspelade materialet) 
vilka som slarvat med återvinningshanter-
ingen kommer dessa att debiteras för den 
fördyring som detta orsakar. 

SAKNAR DU EN NYCKEL? 
I princip alla nycklar (även passerbrickor-
na) hanteras av Brandbergens Låshörna, 
Träffgatan 1, tel. 777 11 11. 

De enda nycklar som kan ordnas via ex-
pedition är de till motorvärmaruttagen 
samt MC- och mopedgaraget. 

 

HANTVERKARNAS BILAR 
När du som boende anlitar en hantverkare 
så måste du informera om att hantverka-
res bilar inte får stå parkerade utan till-
stånd hur som helst på gångbanor etc. 

Hantverkare får ej heller nyttja boendes 
parkeringar. De ska, om de inte har erhållit 
ett speciellt tillstånd, använda gästparker-
ingarna. 

DET ÄR DU SOM FÅR BETALA 
Du som boende måste även se till så att 
den av dig anlitade hantverkaren inte an-
vänder trapphuset som byggarbetsplats. 

Föreningen har under augusti månad debi-
terats för extrastädning på ca 15 tkr. Detta 
pga. att hantverkare har lämnat efter sig 
spån-, färg- och brukrester. 

I de fall där det går att spåra den boende 
som har anlitat hantverkaren och som är 
orsaken till extrastädning så riskerar den 
boende att debiteras för den extra städ-
kostnaden. 

 

ÄR DU EN EKORRE? 
Kontakta styrelsen om du är intresserad 
av att hyra ett extra förråd eller en större 
lokal. 

DROPPAR KRANEN? 
Kan du inte åtgärda det själv så ska du 
kontakta felanmälan på tel. 010 442 11 00.  

Föreningen står för kostnaden om en kran, 
blandare eller toalett är otät och droppar. 
Blandare och kranar måste dock vara av 
märket FM Mattsson eller Mora (inga lyx-
modeller). 

 



KOLLA

Ibland 
läcker m
uppstår
underlig

I grunde
som ge
reparati
element
element
bostads
lande a
du har 
hemförs

Det är o
tadsrätt
synen 
t.ex. rad
rum så 

MOTOR

Tillhör d
snart ko
som tillh

Notera 
tillåtet a
kvar i el

Skälet t
ningen 
utgör en
för sig a

Luckan 
när den
används

Saknar 
expediti

A ELEMENT

händer de
med risk att 
r på golv i d
ggande läge

en är det fö
er svar på 
ion av vad 
ten, dvs. a
tet samt stå
srättshavare
av golvet/yts

tecknat b
säkring för d

också viktig
tshavaren s
av elemen
diatorventile
att onödiga

RVÄRMAR

du dem som
ommer att b
hör din p-pla

då att det a
att sladdar 
luttaget när

till detta är 
kan vara s
n uppenbar
att leka med

till elstolpe
n används 
s.  

du nyckel 
ionen så or

TEN 
t att eleme
stora skado

din och äve
enhet. 

öreningens 
vem som 
om det blir
att förening
år för uttork
en betalar 
skikten. Vik
bostadsrätts
detta.  

gt att veta a
som är ans
nten. Kontr
erna med jä
a skador inte

RE 
m pga. ann
börja använ
ats? 

av säkerhe
till motorv

r det inte an

att det finn
strömförand
r risk för ba
d sladden.  

en ska alltid
och även 

till luckan?
dnar vi fram

ent står oc
or i värsta f

en i eventue

 
stadgar § 2
ansvarar f

r läckage frå
gen åtgärd
kning meda

för återstä
ktigt alltså a
stillägg i d

att det är bo
svarig för t
rollera därf
ämna mella
e uppstår. 

nalkande ky
nda elstolpe

etsskäl inte 
värmare sitt
nvänds.  

s risk att le
e och att d

arn om de f

d vara låst
när den in

? Kom ner 
m en ny. 

ch 
fall 
ellt 

25 
för 
ån 

dar 
ns 
äl-
att 
din 

os-
till-
för 

an-

yla 
en 

är 
ter 

ed-
det 
får 

t – 
nte 

till 

 

M
D
el

M
ta
te

K
15

Ö
O
el
te

E
m
pe

V
Å
m
de
in
hy
ke

In
to
lig

R
di
re
al
sl

H
P
se
fö

MC- OCH M

Du vet väl a
ller MC i cy

Men vill du l
ak under vin
el. 010 442 

Kostnaden fö
50 kr per m

ÖNSKAS PA

Om du vill h
ller utan el

el. 010 442 

n plats uta
månad och 

er månad.

VAR PARKE

Återigen beh
motorfordon 

et på andra
ngsplatser; b
yrda platse
eringar. 

nne på före
orfordonstra
ga utsträckn

Respektera 
ig som bor 
e. Tyvärr f
llt för ofta f
utning till in

jälp till a
-service på
er ett felp
öreningens

MOPEDGAR

tt du inte få
kelrummen

lik väl kunn
ntern så ko
11 00. 

ör att hyra e
månad. 

ARKERING

hyra en pa
lstolpe, kon
11 00. 

an elstolpe 
en plats m

ERAR DU E

höver det 
inte får pa

a platser ä
boende ska

er och gäste

eningens gå
afik ska und
ning. 

dessa regle
i föreninge

förekommer
ramför bom

nfarter och v

att ringa p
å tel.  0771
parkerat m
s område. 

RAGET 
år ställa din
?  

na ställa de
ontaktar du 

en plats i ga

GSPLATS?
arkeringspla
ntaktar du 

kostar 100
med elstolpe

EGENTLIG

informeras 
arkeras inom
n anvisade
a använda 
er våra bes

årdar gäller
dvikas i stör

er, det gäll
n och dina 
r olovlig p

mmarna, i d
vändplatser

 
parkerings
1 77 11 00

motorfordo

n moped 

en under 
HSB på 

araget är 

 

? 
ats, med 
HSB på 

0 kr per 
e 150 kr 

EN? 
om att 

m områ-
e parker-
sina för-
sökspar-

r att mo-
rsta möj-

ler både 
besöka-

parkering 
irekt an-
r. 

sbolaget  
0 om du 
n inom 



GYMMET 
Finns det behov av ytterligare träningsma-
skiner i gymmet? 

Om du har något förslag/önskemål så 
måste de vara styrelsen tillhanda senast 
19 oktober om investeringen eventuellt 
ska kunna budgeteras inför 2013. 

 

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET 
Har du släkten på besök, men ont om 
sängplatser hemma? Då finns det en fullt 
inredd övernattningslägenhet i föreningen 
(port 211) som kan hyras för 100 kr per 
dygn. Det som saknas är duschmöjlighe-
ter. 

Lägenheten bokar du genom att ringa 
Maud Perez-Nordström på tel. 745 42 83. 

PREMIER LEAGUE 
Snart kan du tillsammans med dina gran-
nar titta på engelsk ligafotboll i Café Alfå-
geln. 

Mer information om upplägget kommer 
senare. 

 

VAD GÖR SENIORALFÅGLARNA? 
I oktober 2006 bildades SeniorAlfåglarna, 
en underavdelning till Brf Alfågeln.  

För närvarande har klubben 35 medlem-
mar och alla som har någon form av pen-
sion är välkomna. Medlemsavgiften är 70 
kr/år. 

Som medlem i klubben kan du delta i de 
aktiviteter som klubbstyrelsen, tillsammans 
med medlemmarna, anordnar.  

Klubben har några fasta punkter som åter-
kommer varje år:  

• någon form av utflykt (i år var de på 
Utö och åt lunch samt vandrade runt 
på ön),  

• grillkväll, 
• kräftskiva, 
• adventsglögg (1:a advent), 
• julbord. 

Dessutom spelar de boule på gård 2 varje 
onsdag kl. 14 när vädret så tillåter. Till 
detta kommer ett antal tematräffar.  

I och med att SeniorAlfåglarna har blivit 
trångbodda (pga. av högt medlemsantal) i 
den lokal som de nyttjat i port 227 så har 
de istället flyttat sin verksamhet till Café 
Alfågeln (port 211). I caféet träffas med-
lemmarna andra onsdagen i månaden kl. 
14 och där erbjuds kaffe eller te med fika-
bröd för 10 kr. 

Om du är intresserad av att bli medlem 
kan du ringa till: 

• Siw Larsson (ordf.), tel. 070 255 45 31  
• Hans Johansson, tel. 777 71 03 

ÖPPETTIDER  

Expeditionen och containern avsedd för 
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid 
följande datum:  

• 4, 18 oktober 
• 1, 15, 29 november 
• 13, 27 december 

När expeditionen är stängd hänvisar vi till 
styrelsen alternativt förvaltningskontoret 
på tel. 010 442 10 00 och när containern 
är stängd hänvisar vi till Peter Ideström på 
tel. 070 948 48 17 alternativt återvinnings-
centralen i Jordbro. 

 

Brf Alfågeln 
Adress: Vendelsömalmsvägen 189 nb 

Tel/fax: 777 70 10 

HSB Servicecenter: tel. 010 442 11 00 

Hemsida: www.alfageln.net 

E-post: styrelsen@alfageln.net 

Ansvarig utgivare: Brf Alfågelns styrelse 


