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Brf Alfågeln

AVGIFTSHÖJNINGAR 
Avgifterna kommer att höjas med 4 pro-
cent från och med den 1 januari 2014. 
Även avgifterna för parkeringsplatserna 
kommer att regleras; en plats utan elstolpe 
kommer när justeringen är genomförd att 
kosta 150 kr per månad och en plats med 
elstolpe 200 kr per månad. 

Senast en avgiftshöjning genomfördes var 
2011 och då var orsaken bl. a att före-
ningen avsatte ett allt för lågt belopp till 
den så kallade yttre underhållsfonden vil-
ket då ansågs försvåra planeringen av 
framtida underhållsprojekt inom förening-
en. Dåvarande styrelse höjde beloppet 
och numera avsätts årligen ca 1,8 MSEK 
till den yttre underhållsfonden.  

Förra året informerade styrelsen om att 
det kan bli aktuellt med ytterligare avgifts-
höjningar under de kommande åren om 
föreningen inte kommer till stånd med de 
ständigt ökande driftskostnaderna. För att 
kunna hålla inkomsterna och utgifterna i 
balans så finns det inte många parametrar 
att justera; de som har störst påverkan är 
avgiftsintäkterna 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.  

 

NY YTTERBELYSNING 
Under 2014 kommer all ytterbelysning att 
ses över. Stora delar av den befintliga be-
lysningen kommer att förändras, komplett-
eras och förnyas. 

Mer information om detta kommer under 
våren då arbetet tidigast sätter igång. 

 

FELANMÄLAN 
Vid fel i lägenheten, eller i fastigheterna i 
övrigt, t ex tvättstugor, entréer etc. görs 
felanmälan via HSB Servicecenter på tel. 
010 442 11 00, öppettider mån–fre kl. 
08.00–16.30. Felanmälan kan även göras 
via webben, se www.alfageln.net 

Vid akuta fel under kvällar och helger ska 
någon ur styrelsen kontaktas. 

HSB Jour får endast tillkallas vid fel 
som måste avhjälpas omedelbart! 

Ta kontakt med någon ur styrelsen innan 
du kontaktar HSB Jour. Det är endast vid 
akuta fel, t ex sprucken vattenledning, som 
du får ringa HSB Jour på tel. 695 00 00. 

Om proppen går och din lägenhet blir 
strömlös så ska du i första hand ringa till 
någon i styrelsen. Endast om du inte får 
tag i någon ur styrelsen eller om strömlös-
heten inträffar under obekvämt klockslag 
(t ex på natten) så får HSB Jour tillkallas. 

Periodvis besöker klottrare vårt område 
och skriver sina s.k. taggar på bland annat 
våra fasader och i vissa enstaka fall även 
inne i trapphusen. Detta är givetvis ett otyg 
som vi försöker hålla efter så snabbt som 
möjligt. Om man som boende upptäcker 
att någon har klottrat så ska det felanmä-
las via HSB Servicecenter eller via web-
ben. 



NY MARKENTREPRENÖR 
Den markentreprenör (Elisons) som har 
haft ansvar för föreningens markskötsel 
(inkl. snöröjning och halkbekämpning) se-
dan 1 januari 2012 har sagt upp avtalet. 

Föreningen har tecknat avtal med HSB 
Mark över kommande vintersäsong avse-
ende snöröjning och halkbekämpning.  

Snöröjning eller halkbekämpning kommer 
inte att genomföras på baksidan av föl-
jande portar (gångväg inkl. trappor ner till 
bakre porten); 189-193, 199-201, 207-209, 
215-217, 223-225 samt 231-233. 

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.  

När det gäller övrig markskötsel så pågår 
arbetet med att kontraktera en lämplig 
entreprenör. 

 

NY UTHYRNINGSLÄGENHET 
Från och med den 1 december 2013 så 
har föreningen två uthyrningslägenheter 
som kan hyras för kortare tid. De kan inte 
hyras för ett boende utan är avsedd för 
medlemmar som har tillfälliga gäster. 

Lägenheterna, som finns i port 211 och 
227, är fullt inredda, inklusive TV, det enda 
hyresgästen behöver ta med är sängklä-
der och handdukar.  

Ett krav för dig som hyr är att du städar 
lägenheten efter dig! 

Det kostar numera 200 kr per dygn (en 
justering från 1 december 2013) att hyra 
en lägenhet samt att en depositionsavgift 
på 500 kr även ska erläggas.  

Depositionsavgiften kontanthanteras inte, 
utan ett avtal skrivs under i samband med 

uthyrning. Avtalet rivs sedan förutsatt att 
lägenheten återlämnas utan anmärkning, 
om inte så skickas avtalet till HSB som får 
ombesörja att depositionen läggs på näst-
kommande hyresavi. 

Lägenheten i port 211 bokas via Maud 
Perez-Nordström, tel. 745 42 83.  

Lägenheten i port 227 ska i 1:a hand bo-
kas via Annci Herrdin, tel. 076 555 73 11 
och i 2:a hand via Irmeli Heilala, tel. 
073 506 27 65. 

 

VAD VET DU OM DIN ALFÅGEL? 
Följande är saxat från Naturhistoriska mu-
seets hemsida: 

”Alfågel, Clangula hyemalis, återkommer i 
första halvan av mars. 

Den minsta av våra dykänder, som endast 
häckar sparsamt i den skandinaviska fjäll-
kedjans björk- och videzoner. Däremot 
passerar mängder av alfåglar på sin resa 
mot norr och de högarktiska områdena. 

Det svenska beståndet har uppskattats till 
mellan 1 000 och 2 000 par. 

Övervintrande fåglar anländer ganska sent 
(oktober/november) till Östersjön från öst-
ligare områden. De lämnar Östersjön un-
der april och maj, och stora koncentration-
er av flyttande fåglar uppträder i Finska 
viken, där det förekommit dagssiffror på 
över 200 000 stycken. 

Den högsta kända åldern är 22 år och 8 
månader.” 

 



GYMMET HAR FLYTTAT 
Sedan den 1 oktober så huserar förening-
ens gym i en lokal i port 231. Luftigare, 
fräschare och lite ny utrustning har gjort att 
gymmet är mer uppskattat än tidigare. 

Tänk på att: 

 Kl. 21.00 så bryts strömmen i lokalen 
vilket innebär att efter den tidpunkten är 
det inte tillåtet att utnyttja lokalen.  

 Det ej är tillåtet för barn under 15 år att 
vistas i lokalen. 

 Inte spela för hög musik – det bor folk 
ovanför lokalen. 

 Att den som lämnar lokalen sist ser till 
så att alla fönster är stängda samt att 
lyset är släckt. 

 Det absolut inte är tillåtet att lämna ut 
din elektroniska nyckel (blippen) till nå-
gon som inte bor i föreningen. 

 Gymmet får endast nyttjas av de som 
bor i föreningen, inte släktingar eller 
vänner som inte bor i föreningen. 

 

SENIORFÅGLARNA 
Föreningen Seniorfåglarnas uppgift är att 
verka för de äldres väl och är öppen för 
alla boende i föreningen som är 60 år och 
äldre – pensionärer har dock företräde. 

Föreningen som idag består av 36 med-
lemmar har medel avsatt ur bostadsrätts-
föreningens budget och har regelbundna 
träffar. Varje medlem betalar även en års-
avgift på 70 kr. Mer information finns an-
slagen i portarna. 

Seniorfåglarnas styrelse önskar alla en 
God Jul & Gott Nytt År! 

 

HAR DU KUPÉVÄRMARE I BILEN? 
Nu när kylan kommer så börjar många 
använda sina motor- och kupévärmare 
igen.  

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att 
sladden till elstolpen sitter kvar i eluttaget 
när det inte används. Skälet till detta 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 ordnar vi fram en ny. 

NÄR JULGRANEN BÖRJAR BARRA  
Som traditionen bjuder så finns det från 
första advent en ståtlig och belyst julgran 
vid huvudinfarten till området. 

För oss som även ska ha en egen julgran i 
lägenheten så kommer vi till sist till dagen 
då den ska ut – tänk då på att granar är att 
betrakta som trädgårdsavfall och ska läm-
nas hos återvinningscentralen i Jordbro – 
inte slängas utanför sophusen eller på 
innergårdarna. 

 



VAD GÄLLER PÅ BALKONGEN? 
Till majoriteten av lägenheterna hör en 
balkong. Förutom balkongtaket och utsi-
dan av balkongfronten så är det bostads-
rättshavaren som har underhållsansvar för 
balkongen.  

Tänk på att det inte är tillåtet att: 

 Fästa paraboler på balkongräcket. Om 
parabol ska monteras så ska den fästas 
med hjälp av expanderstång och den 
får inte sticka ut utanför balkongen. 

 Skaka mattor eller sängkläder från bal-
kongen, oavsett om man bor längst ner 
eller högst upp, i en hörnlägenhet eller 
mitt i huskroppen. Använd piskställ-
ningarna istället. 

 Grilla på balkongen.  Förutom brandris-
ken så kan rök och os från grillen skapa 
olägenheter för övriga boende. 

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

 Slänga ut burkar, flaskor eller annat 
skräp från balkongen. 

 Slänga ut cigarettfimpar på marken 
nedanför balkongen – det ser illa ut och 
det kan även utgöra en stor brandrisk 
samt förgiftningsrisk för husdjur och 
små barn. 

 

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 med brännbart materiel. 

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

 

ÖPPETTIDER  

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

 28 november 

 12 december 

 26 december (endast containern) 

 9, 23 januari 

 6, 20 februari 

 6, 20 mars 

 3, 17 april 

 15 maj 

 12, 26 juni 

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: 777 70 10 

HSB Servicecenter: tel. 010 442 11 00 

Hemsida: www.alfageln.net 

E-post: styrelsen@alfageln.net 

Ansvarig utgivare: Brf Alfågelns styrelse 


