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HYRESHÖJNING I ANNALKANDE? 
I oktober så genomförde styrelsen ett 
budgetmöte och där 2013 års budget fast-
ställdes. Om lagd budget hålls så kommer 
föreningens ekonomi att vara i balans när 
nästa års bokslut görs och därför fann sty-
relsen inte att någon hyreshöjning inför år 
2013 är aktuell. Däremot kan det bli aktu-
ellt under de kommande åren om före-
ningen inte kommer till stånd med de 
ständigt ökande driftskostnaderna. För att 
föreningen ska kunna hålla inkomsterna 
och utgifterna i balans så finns det inte 
många parametrar att justera; de som har 
störst påverkan är hyresintäkterna samt 
driftkostnaderna.   

En del av driftskostnaderna handlar om 
bl. a fastighetsförvaltning (t ex det som 
fastighetsskötaren utför), städning, mark- 
och trädgårdsskötsel, sophantering samt 
ekonomiförvaltning.  

Den andra delen av driftskostnaderna är 
det som föreningen förbrukar i form av 
värme, vatten och elektricitet. Förbruk-
ningen av dessa är den enskilt största 
kostnaden för vår förening och styrelsens 
ambition är att på sikt kunna reducera 
dessa kostnader.  

En insats som direkt slår på nästa års 
budget är utbyte av föreningens två un-
dercentraler. De undercentraler som finns 
idag är ineffektiva och ålderstigna, vilket 
gör att reparationskostnaderna börjar bli 
dyrbara. Det är i undercentralerna som 
värmeväxlingen mellan fjärrvärmesyste-
met och byggnadernas värmesystem sker; 
där finns värmeväxlarna, värmesystemets 
pumpar, expansionskärl, avstängnings-
ventiler, reglerventiler och styr- och regler-
skåpet för utläsning av de temperaturer 
som skall gälla för radiatorer, ventilations-
aggregat, varmvatten osv.  

En investering i nya digitaliserade under-
centraler kommer även att innebära effek-
tivare och smidigare drift i och med att 
styr- och reglerutrustningen blir fjärrstyrd 
och fastighetsskötaren kan kontrollera 
samt ändra inställningar från en dator i de 

fall där t ex temperaturen behöver juste-
ras. Även hanteringen av ventilationen 
kommer att integreras i denna lösning vil-
ket kommer att innebära sänkta värme-
kostnaderna på sikt. 

En annan åtgärd som bör beaktas för att 
få ner föreningens gemensamma drifts-
kostnad är att införa individuell mätning av 
el och där varje enskilt hushåll i slutändan 
betalar för sin egen förbrukning. 

Styrelsens föreslog till 2012 års stämma 
att en utredning borde påbörjas för att se 
över möjligheten att införa individuell mät-
ning av el och att ett beslutsunderlag skul-
le finnas framme till stämman år 2013. 
Stämman beslutade dock att styrelsen inte 
skulle går vidare med någon utredning. 

Trots detta beslut så har styrelsen valt att 
gå vidare och skälet till detta är att före-
ningen måste sträva efter att sänka sina 
energikostnader samt att försöka skapa en 
rättvis fördelning av kostnaderna.  

Individuell mätning och debitering (IMD) av 
bl. a el blir allt vanligare för att kunna 
minska energianvändningen inom bo-
stadssektorn och sittande styrelse finner 
inget bra argument till att inte anamma 
den trenden. Givetvis ska individuell mät-
ning och debitering bara införas om den 
nya tekniken, underhållet och de administ-
rativa systemen bekostas genom den be-
sparing som är möjlig att göra – och det är 
bl. a detta som en utredning ska belysa. 

 



CYKELRENSNING 
Föreningen genomförde under november 
månad en omfattande cykelrensning i bl. a 
samtliga cykelrum. De cyklar som betrak-
tades som ”skrot” togs i förvar och kom-
mer att deponeras i minst 3 månader, för 
att sedan slängas. 

Om du saknar din cykel efter rensningen 
och vill ha tillbaka den så ska du kontakta 
styrelsen. 

 

RENOVERING AV PARKBÄNKAR 
Under vintern så kommer samtliga bänkar 
på innergårdarna att renoveras.  

Bänkarna kommer att slipas och lackas 
och planen är att de återplaceras i sam-
band med att bofinken gör sin vårentré.  

 

GÅRDSOMBUD 
Finns det ingen person i något av de 55 
hushållen på gård 5 (port 223-233) som är 
intresserad av att bli gårdsombud? 

Som gårdsombud blir du en viktig länk för 
ett bra boende och en av uppgifterna är 
bl. a att fånga upp idéer och önskemål från 
de boende. 

Nu blev du lite intresserad, eller hur? Hör 
av dig till Siw eller Carina i styrelsen så 
berättar de mer. 

VILL DU TJÄNA EN SLANT? 
Den befintliga pingislokalen i 231:an ska 
genomgå en uppfräschning i form av ny 
färg på väggarna.  

Om intresse finns så kommer arbetet att 
utföras av ungdomar som bor i föreningen 
och som är i åldern 13-17 år. 

När detta ska ske är ännu inte bestämt, 
eventuellt under kommande jul- eller sport-
lov. Hellre göra lite nytta än att sova bort 
ledigheten, eller hur? 

Är du intresserad av att hjälpa till och sam-
tidigt tjäna en slant så ska du höra av dig 
till styrelsen via styrelsen@alfageln.net 

 

TAKEN ÄR TÄTA 
Nu, efter fem månaders arbete har vi änt-
ligen fått nya yttertak på alla bostadshus 
och vi ska hädanefter slippa uppleva oväl-
komna läckage och vattenansamlingar i 
våra fastigheter.  

Förutom taken så har även alla fläkt- och 
ventilationsdon som är synliga på taken 
bytts ut. Dessutom har samtliga uppstig-
ningsluckor på taken gjorts större så att 
det ska bli enklare att byta ut värmeåter-
vinningsaggregaten den dag det måste 
ske. Tidigare behövde man skära upp ta-
ken för att få ut dessa.  

Entreprenören LW har gjort vad de kan för 
att minimera påverkan och störningar för 
de boende i föreningen, men takläggning 
innebär mycket bankande, hamrande, etc. 

I skrivandes stund återstår bara en slutbe-
siktning samt för entreprenören att städa 
upp runt husen innan allt definitivt är klart. 



ELEMENTEN 
De boende som tidigare i år inte har fått 
sina radiatorventiler ompackade måste 
höra av sig till styrelsen. 

Detta är ett obligatoriskt underhåll som 
samtliga lägenheter och lokaler ska ge-
nomgå.  

LEVANDE LJUS 
Glöm inte att släcka ljusen! Kvarglömda 
ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder 
under jultiden.  

Tänk 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. 

 Dekorera inte julgruppen eller ljussta-
ken med brännbart materiel. 

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

 

TJUGONDEDAG KNUT 
För er som ska ha en egen julgran i lä-
genheten så kommer till sist dagen då den 
ska ut – tänk då på att granar är att betrak-
ta som trädgårdsavfall och ska lämnas hos 
återvinningscentralen i Jordbro – inte 
slängas utanför sophusen, på ”komposten” 
eller på innergårdarna. 

 

LÄNGTAR DU BORT? 
Drömmer du dig bort till varmare bredd-
grader nu när kylan och mörkret tar ett fast 
grepp om tillvaron? 

Boka då en tid i solariet eller bastun och 
dröm dig bort en stund. Båda faciliteterna 
finns belägna i källarplanet i port 209. För 
att kunna boka och komma in i bastun 
(och solariet) måste man använda sin 
passerbricka vilken fungerar som en nyck-
el.  

Bokning sker via en elektronisk boknings-
tavla som finns utanför bastun. Kostnaden 
för att kunna utnyttja bastun är 250 kr för 6 
månader och 500 kr för 12 månader. Kon-
takta Brandbergens Låshörna, tel. 777 11 
11, om du är intresserad (du måste visa 
upp aktuell hyresavi samt legitimation).  

Ovan kostnad gäller inte solariet, istället 
betalar man kontant (med tior) för att få 
nyttja dessa ultravioletta strålar. 

Du som lånar bastun ansvarar för städning 
efter dig i hela utrymmet inkl. dusch och 
relaxavdelning (debitering för en extra 
städning tillkommer annars). Vidare så är 
det ej tillåtet att röka, ha tända ljus eller 
spela hög musik. Missbruk kan leda till 
avstängning. 

 

ANSLAG PÅ PORTARNA 
Riv inte ner de dekaler som nyligen satts 
upp på varje port och som på ena sidan 
bl. a informerar om att det ej är tillåtet att 
sätta upp affischer, annonser eller liknan-
de anslag samt på andra sidan listar ett 
antal ordningsregler.  

Dekalerna har ett informativt syfte och om 
det då är någon boende som inte förstår 
eller inte vill följa det som står på dekaler-
na så är denne välkommen att vända sig 
till styrelsen för ett förtydligande. 



MOTIONER 
Enligt stadgarna så ska medlem som öns-
kar visst ärende behandlat på ordinarie 
föreningsstämma, skriftligen anmäla ären-
det till styrelsen före februari månads ut-
gång. 

BLIR DET NÅGON SNÖ I VINTER? 
Vintern är som bekant den kallaste tiden 
på året och den sträcker sig mellan no-
vember och mars. Vintern innebär normalt 
sett snö, slask och is, men kan också bju-
da på barmark och plusgrader. 

Blir det mycket snö så kan det leda till sto-
ra störningar för både bilar och fotgängare 
inom föreningens område.  

Halkbekämpning och snöröjning utförs av 
föreningens kontrakterade markentrepre-
nör och i gällande avtal står det bl. a att 
snöröjning ska påbörjas när snödjupet är 
större än 5 cm. Vid snöfall nattetid så ska 
snöröjning och halkbekämpning påbörjas 
på morgonen efter. Vid ihållande snöfall 
ska snöröjning påbörjas snarast efter upp-
hörande. 

Om du som boende har synpunkter på hur 
halkbekämpning och snöröjning utförs så 
ska du vända dig till styrelsen, inte ”skälla” 
på markentreprenören. 

Samtidigt så måste vi som bor i föreningen 
se till så att gång- och bilvägar hålls fria 
från främst felparkerade bilar – allt för att 
underlätta för markentreprenören. 

 

HAR DU KÖPT RAKETER? 
I samband med förra årsskiftet så blev det 
totalt förbjudet att använda fyrverkerier i 
Haninge, om du inte har tillstånd från poli-
sen. Samma förbud gäller givetvis inom 
föreningens område. 

Undantag från förbudet gäller från 
kl. 18:00 på nyårs- och valborgsmässoaf-
ton till kl. 03:00 nästa dag. Den som bryter 
mot bestämmelserna kan straffas med 
böter.  

Du vet väl även att du måste ha fyllt 18 år 
för att få köpa och använda fyrverkerier. 
Langning av fyrverkerier är olagligt, som 
vuxen har du ansvar för de fyrverkerier 
som du köper. Ger du dem vidare till en 
minderårig riskerar du deras hälsa och gör 
dig skyldig till ett brott.  

Vid möte med polisen kommer den min-
deråriga att bli fråntagen sina fyrverkerier 
och om personen är över 15 år kan det 
även leda till straffpåföljd. 

ÖPPETTIDER  

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

• 13, 27 december 
• 10, 24 januari 
• 7, 21 februari 
• 7, 21 mars 
• 4, 18 april 
• 2, 16, 30 maj 

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 
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