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NY YTTERBELYSNING 
En av årets större investeringar kommer 
att bli förnyelsen (och förbättringen) av 
föreningens ytterbelysning. 

Samtliga befintliga stolpar kommer under 
våren att förses med ny LED-baserad ar-
matur vilken beräknas ge energibespa-
ringar på upp till 70 % jämfört med de 
kvicksilverarmaturer som finns monterade 
idag.  

Innergårdarnas belysningspollare kommer 
att ses över och senare eventuellt ersättas 
av effektivare alternativ. 

Ytterbelysningen kommer även att kom-
pletteras med ny belysning på vissa plat-
ser där det idag upplevs som dunkelt och 
oupplyst. 

 

NY MARKENTREPRENÖR 
Som det tidigare har informerats om så 
står föreningen utan avtal när det gäller 
markskötsel (förutom snöröjning och halk-
bekämpning). 

En upphandling har nu påbörjats och sty-
relsen räknar med att en ny markentrepre-
nör är kontrakterad i god tid innan våren 
ska göra entré. 

BILTRAFIK PÅ GRÄSMATTORNA 
Trots att det alltid är förbjudet att köra bil 
på gräsytorna så är det extra viktigt under 
vår och höst. När våren kommer och mar-
ken inte riktigt hinner med att ta hand om 
allt smältvatten så blir gräsytorna extra 
känsliga och blir lätt sönderkörda. 

Ni som inte orkar öppna bommarna in till 
gårdarna, utan istället väljer att snirkla er 
bil fram mellan träd och stenar måste sluta 
med det.  

I de fall där det går att spåra dem som kör 
sönder gräsytorna riskerar dessa att få stå 
för återställningskostnaden. 

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 
Föreningens årsstämma hålls den 21 maj. 
Stämman är föreningens högsta beslu-
tande organ och där granskar medlem-
marna föreningens verksamhet under det 
gångna året och utser ny styrelse. Stäm-
man utser även revisorer och valbered-
ning. Valberedningen kan kontaktas enligt 
anslag i portarna. 

På stämman ska styrelsen lägga fram års-
redovisning, revisionsberättelse samt ba-
lans- och resultaträkning. Beslut ska fattas 
om hur vinst eller förlust ska disponeras. 
Och inte minst, stämman beslutar om den 
ska ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
eller inte. 



NYTT LÅS 
MC- och mopedgaraget har försetts med 
ett nytt lås vilket ska förhindra att dörren 
står olåst emellanåt. 

Det kostar 150 kr per månad att hyra en 
plats i garaget. Kontakta HSB Servicecen-
ter om du är i behov av en plats. 

 

VAD GÖR DU MED SOPPÅSEN? 
Allt för ofta slarvas det med hanteringen 
av den ”vanliga” soppåsen, den som ska 
innehålla brännbart hushållsavfall. 

Notera att det inte är tillåtet att; 

 slänga soppåsen i papperskorgarna 
inom vårt område,  

 slänga soppåsen i tvättstugorna, 

 slänga soppåsen i sandbehållarna, 

 ställa soppåsen på marken utanför 
sopskåpen, 

 ställa soppåsen i trapphusen. 

I de fall där vi kan spåra dem som slarvat 
med sophanteringen riskerar dessa att 
debiteras för den fördyring som detta or-
sakar. 

VENTILATION I GYMMET 
Gymmet har försetts med ett tilluftsdon 
och både till- och frånluften är injusterat. 

Förhoppningsvis ska detta innebära bättre 
luft i lokalen och att fönstren kan hållas 
stängda. 

LEDIGA LOKALER 
Är du i behov av ett extra förråd eller kän-
ner du någon som vill hyra en större lokal? 

Det finns ett antal mindre förråd samt föl-
jande större lokaler: 

 61 m2 i port 193  

 55 m2 i port 203 (halva redan uthyrd) 

 37 m2 i port 207 

 74 m2 i port 217 

 55 m2 i port 219 

Kontakta HSB Servicecenter eller före-
ningens ordförande för mer information. 

LÖSA HUNDAR 
Detta tål att upprepas; kommunens regler 
angående hundhållning gäller även inom 
Brf Alfågelns område och det innebär i 
korta ordalag att alla hundar oavsett ras 
och storlek alltid ska hållas kopplade 
samt att all hundskit ska plockas upp. 

Detta gäller givetvis såväl boende i före-
ningen, besökare till dessa samt er som 
bor i 2:a hand. 

 

FÖRLÄNGDA AVTAL 
Styrelsen har förlängt gruppanslutningen 
med Bredbandsbolaget enligt HSB:s ram-
avtal med ytterligare 3 år.  

Det nya avtalet innebär förbättrad bred-
bandstjänst i och med att vi nu får tillgång 
upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna utan 
någon extra kostnad. 

Även ramavtalet med ComHem är förlängt 
med 3 år. TV-utbudet är oförändrat, men 
priset är omförhandlat och i princip halve-
rat för vår förening. 



NY ANSVARIG FÖR GROVSOPOR 
Ny ansvarig för hanteringen av grovsopor i 
föreningen är numera Lasse Carlsson, en 
nygammal bekant för de flesta. 

Grovavfall kan slängas i särskild container 
i övre sophuset eller så lämnar du själv till 
återvinningscentralen i Jordbro.  

Som grovsopor räknas möbler, barnvag-
nar, cyklar, etc.  

 

ÅTERVINNINGSSTATIONEN 
Enligt tidigare anslag så är återvinnings-
stationen numera endast tillgänglig mellan 
kl. 06.00–21:00. 

Detta beror på att under de mörkare de-
larna av dygnet så har vissa personer tagit 
sig friheten att slänga in både det ena och 
andra i återvinningsstationen. Det som 
dessa personer uppenbarligen inte verkar 
förstå är att stationen inte är ett grovsop-
rum.  

 

Det enda avfall som får kastas i återvin-
ningsstationen är: 

 tidningar och returpapper,  

 pappersförpackningar,  

 plastförpackningar,  

 metallförpackningar,  

 glasförpackningar (både färgat och 
ofärgat),  

 elavfall,  

 batterier,  

 vitvaror, 

 glöd- och lågenergilampor. 

PUBVERKSAMHET 
Styrelsen har fattat beslut om att ansöka 
om serveringstillstånd av alkoholdrycker 
så att föreningen i någon form kan åter-
uppta pubverksamheten i Café Alfågeln. 

Om och när kommunen eventuellt har 
godkänt ansökan så återkommer styrelsen 
med information om hur pubverksamheten 
kommer att bedrivas. Ambitionen är att 
liksom under tidigare år kunna servera mat 
och dryck till självkostnadspris för de i för-
eningen som vill umgås och träffa sina 
grannar några gånger om året.   

 

BOKNING AV TVÄTTSTUGOR 
Till varje lägenhet finns en låskolv som ska 
användas när man bokar tid i tvättstu-
gorna. Tyvärr förekommer det att vissa 
även bokar/dubbelbokar tvättstugan ge-
nom att placera en papperslapp eller lik-
nande i hålet. Detta är inte tillåtet! Kom 
ihåg att det är flera som behöver tvätta. 

Det förekommer också ibland att tvättstu-
gan bokas upp och sedan inte används. 
Oskicket att boka tvättstugan och sedan 
inte använda den får inte förekomma. Vet 
du med dig att du har bokat men att annat 
har kommit emellan, ta bort kolven. 

Kolven är varje bostadsrättshavares an-
svar. Har du slarvat bort din kolv så ska 
Brandbergens Låshörna, tel. 777 11 11, 
kontaktas för att få hjälp att skaffa en ny.  

 



NATTVANDRING 
Nattvandringarna i Vendelsömalm med 
omnejd 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 
utmärkt möjlighet att se vad som faktiskt 
händer där ute. 

Som nattvandrare och bärare av den röda 
nattvandrarjackan gäller: 

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

 Var synlig, observera och hjälp. Till-
kalla hjälp om nödvändigt. 

 Lyssna på och prata med ungdomar-
na. Agera rådgivande inom ramen för 
”sunt förnuft”. 

 Hjälp till med första förband, ett tele-
fonsamtal eller kanske hjälp hem. 

En nattvandrare får aldrig: 

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

 leta igenom persons tillhörigheter efter 
alkohol eller annat (får endast ske i en 
ren 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). 

Nattvandrarna kommer vandra följande 
dagar: 

 4, 11, 25, 30 april 

 2, 9, 16, 23, 30 maj 

 6, 11, 12, 13 juni  

Hundar får inte följa med på vandringarna. 

Nattvandrarna möts upp i sin lokal på Al-
batrossvägen 84 ca kl. 21:30 och vandrar 
till ca 24:00. Anmälan att vandra sker via 
e-mail eller SMS/telefon. 

Facebook-sidan ”Nattvandring Vendelsö-
malm” är informationskanalen men har ni 
inte tillgång till Facebook så går det bra att 
även kontakta enligt nedan:  

 e-mail: vendelsömalm@nattvandring.nu  

 Cilla, 070 456 31 19 

 Björn, 070 456 57 87 

GÄSTLÄGENHETERNA 
Föreningen förfogar numera över två lä-
genheter som kan hyras för kortare tid, 
max 7 dagar i sträck. De kan inte hyras för 
permanent boende utan är avsedda för 
medlemmar som har tillfälliga gäster. 
Kostnaden är 200 kr per dygn. 

Lägenheterna är belägna i port 211 samt 
port 227 och är fullt inredda, inklusive TV, 
det enda hyresgästen behöver ta med är 
sängkläder och handdukar. 

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

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

 

ÖPPETTIDER  

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

 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 Lasse Carlsson 
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen 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 


