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Brf Alfågeln

ÄR SOPSORTERING SVÅRT? 
Vissa tycker att föreningens informations-
blad mest innehåller gnäll och uppma-
ningar. Detta är nog delvis sant, men sam-
tidigt nödvändigt i och med att det är sty-
relsens förbannade skyldighet att upplysa 
de boende om vilka regler som gäller inom 
föreningen.  

Tyvärr så finns det medlemmar som av 
olika anledningar inte tycker att de behö-
ver följa våra gemensamma regler. Det 
dessa individer inte verkar begripa är att 
deras egoistiska och arroganta beteenden 
påverkar alla oss andra i föreningen.  

De regler som verkar vara svårast att ta till 
sig är de som handlar om sophantering. 
Av den anledningen så följer ett exempel 
som förhoppningsvis ska ge bättre förstå-
else till varför alla måste följa reglerna:  

1. Någon envisas med att slänga grovso-
por i återvinningsstationen (det är det 
mellersta sophuset), 

2. SRV:s personal vägrar att transportera 
bort dessa grovsopor i samband med 
att de tömmer någon av plastbaljorna 
på återvinnbara sopor, 

3. föreningen blir då tvungen att beställa 
extratömning av dessa grovsopor, 

4. alla extratömningar kostar pengar, för 
mycket pengar och tillika pengar som 
föreningen skulle kunna använda till 
annat, 

5. när ovan sekvens ideligen upprepas så 
kommer sophanteringskostnaden för 
föreningen att bli allt för stor och när ut-
gifterna ökar så måste föreningen ba-
lansera det genom att öka intäkterna, 

6. föreningens enda intäkt är hyresavgifter 
av olika slag vilket medför att resten av 
föreningens medlemmar drabbas av hy-
reshöjningar bara för att några inte vill 
följa de gemensamma reglerna! 

Att ha en återvinningsstation inom före-
ningen är inte att betrakta som en själv-
klarhet, utan det ska ses som en service 
till medlemmarna. Denna service ger den 

boende möjligheten att kunna slänga föl-
jande avfall: 

 tidningar och returpapper,  

 pappersförpackningar,  

 plastförpackningar,  

 metallförpackningar,  

 glasförpackningar, 

 elavfall,  

 batterier,  

 vitvaror, 

 glöd- och lågenergilampor.  

Förutom vitvaror som ska ställas på mar-
kerad golvyta så ska allt avfall slängas på 
avsedd plats – inte slängas/ställas på 
golvet! 

Stora kartonger kan med fördel plattas till 
och vikas ihop innan de slängs i kärlen – 
på så sätt får fler kartonger plats i baljan.  

Grovavfall ska slängas i containern i övre 
sophuset eller så lämnar du själv till åter-
vinningscentralen i Jordbro. Som grovso-
por räknas möbler, barnvagnar, cyklar, 
etc.  OBS! Elavfall får inte kastas i denna 
container. 

Byggavfall i samband med renovering av 
lägenhet lämnar du själv till återvinnings-
centralen i Jordbro. Det är du som lägen-
hetsinnehavare som ansvarar för att ditt 
byggavfall forslas bort.  

Miljöfarligt avfall såsom bilbatterier, nagel-
lack, hårspray, färgrester, limrester, lös-
ningsmedel, spillolja, bekämpningsmedel, 
lackrester, rengöringsmedel, sprayburkar, 
syror, kalklösare, ammoniak och lut läm-
nar du själv till återvinningscentralen i 
Jordbro.  

Miljöfarligt avfall får under inga omstän-
digheter slängas i de utvändiga sopskåpen 
eller i containern i övre sophuset. Detta 
framför allt för explosions- och brandris-
ken.  

Läkemedelsrester lämnar du tillbaka på 
närmaste apoteket. 



NYA UNDERCENTRALERNA I DRIFT 
I december förra året informerade vi om 
att ett utbyte av föreningens två undercen-
traler skulle ske i år – detta är snart ge-
nomfört. Föreningens gamla undercen-
traler var ineffektiva och ålderstigna, vilket 
medförde att reparationskostnaderna bör-
jade bli allt för dyrbara.  

Som vi tidigare informerat om så är det i 
undercentralerna som värmeväxlingen 
mellan fjärrvärmesystemet och byggna-
dernas värmesystem sker; där finns vär-
meväxlarna, värmesystemets pumpar, 
expansionskärl, avstängnings-ventiler, 
reglerventiler och styr- och regler-skåpet 
för utläsning av de temperaturer som skall 
gälla för radiatorer, ventilationsaggregat, 
varmvatten osv.  

Föreningens nya digitaliserade under-
centraler kommer att innebära effektivare 
och smidigare drift i och med att styr- och 
reglerutrustningen blir fjärrstyrd och fastig-
hetsskötaren kan kontrollera samt ändra 
inställningar från en dator i de fall där t ex 
temperaturen behöver justeras.  

Även hanteringen av ventilationen kommer 
att integreras i denna lösning vilket kom-
mer att innebära sänkta värmekostnader-
na på sikt.  

 

HUNDÄGARE SE HIT! 
Nedan information är saxat från kommu-
nens hemsida och den gäller även inom 
Brf Alfågeln område: 

”Som hundägare berörs du av djurskydds-
lagen och av de lagar som reglerar hun-
dars inverkan på omgivningen. Det gäller 
bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn 
över hundar och katter samt jaktlagen. 

Du är som hundägare skyldig att hålla din 
hund så att den inte orsakar olägenhet 
eller skada för andra människor. Det inne-
bär bland annat att du inte får låta hunden 
skälla i tid och otid så att grannarna störs.  

Många människor är rädda för eller aller-
giska mot hundar. Visa hänsyn och håll 
din hund kopplad. I kommunen finns regler 
angående kopplingstvång på hundar. 

I vissa områden är det tvång på att plocka 
upp hundbajs. Men för allas trevnad: 
Plocka alltid upp efter din hund!” 

För allas trevnad följer här en uppmaning 
från föreningens styrelse:  

Alla hundar oavsett ras och storlek ska 
alltid hållas kopplade samt all hundskit ska 
plockas upp! 

NÅGRA ORDNINGSREGLER 
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.  

Rökning är förbjudet i alla gemensamma 
utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, 
cykelrum etc.  

Anslagstavlorna är främst avsedda för 
information relaterad till Brf Alfågeln, inte 
extern reklam. 

Information eller reklam får inte fästas på 
portfönstren. 

GYMMET ÖPPNAR IGEN  
Gymmet har nu flyttat in i nya lokaler i 
231:an. Befintliga maskiner håller på att 
monteras och utrustningen ska även kom-
pletteras med en crosstrainer, en cable 
cross samt ett nytt löpband.  

Alla som har löst avgift till gymmet kom-
mer att ha tillgång till de nya lokalerna 
fr.o.m. 1 oktober. Kostnaden för att kunna 
utnyttja gymmet är 250 kr för 6 månader 
och 500 kr för 12 månader. 



NYA PORTKODER 
Nu har det snart gått fyra år sedan ett 
elektroniskt passagesystem installerades i 
våra fastigheter. Nu är det dags att byta 
portkoderna – detta sker den 26 septem-
ber.  

Bifogat detta informationsblad finner du de 
nya koderna som gäller för ditt trapphus. 

VÅRA UTEPLATSER 
Uteplatserna är i första hand till för de bo-
ende men självklart får man ta dit sina 
vänner och bekanta och ha kalas eller 
fest.  

Det man bör tänka på när man har större 
tillställningar på innergårdarna är att det 
kan upplevas som störande av vissa bo-
ende, speciellt om festligheterna pågår 
sent på kvällen/natten. Samtidigt så tillhör 
det normalt beteende att ibland få ha fest 
– men man måste ta hänsyn och visa sina 
grannar respekt. 

Sätt upp anslag i god tid och informera 
dina grannar om dag och tid för festen.  

Den som använder uteplatsen inkl. grill 
måste själv se till så att det blir städat och 
rengjort. Ballonger, girlanger och annan 
dekoration måste den som satt upp även 
ta ner. Soppåsar får inte ställas bredvid 
soptunnan pga. att fåglarna sliter sönder 
dem, vilket resulterar i att matrester och 
annat avfall sprids ut. Släng istället soppå-
sarna i någon av sopstationerna. 

 

OM SKADAN ÄR FRAMME 
Som bostadsrättshavare är man ansvarig 
för det inre underhållet i lägenheten. Det 
gäller även reparationsansvaret om en 
skada skulle inträffa i lägenheten.  

Vem som underhåller vad, framgår av för-
eningens stadgar § 25. Om t ex ett läck-
age skulle uppstå på ett element eller om 
det blir översvämning i lägenheten så sva-
rar föreningen endast för uttorkning och 
åtgärd av husets grundläggande kon-
struktion, men alla skador på golv, väggar 
och tak, inredning mm svarar man för 
själv.  

Det är alltså inte så som man kanske kan 
tro, att det är föreningen som betalar ska-
dor i lägenheten. Nej, huvudregeln vid en 
skada är att var och en ska åtgärda det 
som man har underhållsansvaret för enligt 
stadgarna.  

För att skydda sig ekonomiskt tecknar 
man ett tillägg till hemförsäkringen, ett s.k. 
bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är 
också ett mycket viktigt ekonomiskt skydd 
för dig om du själv skulle förorsaka en vat-
tenskada som t ex beror på en disk- eller 
tvättmaskin.      

Tala med ditt försäkringskontor om vad 
som gäller för just dig. Du kan också 
vända dig till HSB. 

 

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT… 
… ta bort befintlig radiator (element) eller 
att installera handdukstork som värms via 
radiatorvattnet. 

… att installera golvvärme, vare sig elekt-
risk eller vattenburen. 

… att ansluta köksfläkt eller spiskåpa till 
ventilationskanalen i köket (vid fettansam-
ling kan eventuell brand sprida sig via 
fläkttrumman till andra delar av fastighet-
en). 



NATTVANDRING.NU 
Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst 
obunden stiftelse som arbetar för att ut-
veckla, stödja och främja nattvandring i 
hela landet. Vårt mål är att värna om ung-
domars bästa på ungdomars egna villkor 
och därigenom skapa förtroende och dia-
log som annars inte var möjlig. Just ge-
nom att bygga jämbördiga relationer till 
ungdomarna så få vi en helt annan insikt 
och förståelse för deras situation. 

Nattvandringarna i närheten av Ven-
delsömalm är viktigare nu än någonsin när 
droganvändandet ökat radikalt i kommu-
nen. Missbruket går dessutom ner i åld-
rarna så att vuxna finns till hands ute är en 
trygghetsfaktor för ungdomarna samt en 
bra möjlighet att se vad som faktiskt hän-
der ute. 

Som nattvandrare och bärare av den röda 
nattvandrarjackan gäller: 

 Nattvandra i grupper om minst två per-
soner, tre rekommenderas. 

 Vara synlig, observera och hjälpa. Till-
kalla hjälp om nödvändigt. 

 Lyssna på och prata med ungdomarna. 
Agera rådgivande inom ramen för ”sunt 
förnuft”. 

 Hjälpa till med första förband, ett tele-
fonsamtal eller kanske hjälpa hem. 

 Verka för samverkan med kommun, 
myndigheter, företag och andra grupper 
inom samhället. 

Som nattvandrare får du aldrig: 

 uppträda och agera som väktare, ord-
ningsvakt eller agera som myndighet, 

 leta igenom persons tillhörigheter efter 
alkohol eller annat (får endast göras i 
en nödsituation), 

 vara säkerhetspersonal vid festivaler 
eller andra arrangemang, 

 agera väktare eller ordningsvakt på 
kollektivtrafik, 

 beslagta alkohol/droger (endast polis 
får göra detta enligt lagstiftningen), 

 visitera person (får endast göras i nöd-
situation). 

Glöm inte vilka vi är ute och nattvandrar 
för – våra barn och ungdomar! 

OBS! Hundar får inte följa med på vand-
ringarna. 

Då det varit väldigt svårt att få föräldrar att 
ställa upp och vandra har vi spikat följande 
datum nu under hösten 2013 och hoppas i 
och med det att vi ska bli många fler som 
vandrar då: 

 Fredag 27 september 

 Fredag 25 oktober 

 Lördag 2 november 

Vi möts upp i vår lokal på Albatrossvägen 
84 och vandrar mellan ca kl.21:30–24:00. 

För att få mer information, kontakta ven-
delsomalm@nattvandring.nu 

 

ÖPPETTIDER  

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

 19 september 

 3, 17, 31 oktober 

 14, 28 november 

 12 december 

 26 december (endast containern) 

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 


