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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Det var ett tag sedan ordföranden skrev 
någonting i föreningens informationsblad, 
så nu tänkte jag skriva några rader. 

För det första så vill jag välkomna alla nya 
medlemmar till Brf Alfågeln och hoppas att 
ni ska trivas i vår förening. Brf Alfågeln går 
stabilt och tryggt mot 2015. Jag skulle vilja 
påstå att vi som bor i Brf Alfågeln bor i en 
av Haninges bästa bostadsrättsföreningar. 

Jag har ofta undrat om medlemmarna vet 
vad vi i styrelsen och de andra som hjälper 
till i föreningen gör. Här kommer ett ax-
plock av det som styrelsen sysslar med: 

 Styrelsen håller 11 protokollförda sty-
relsemöten per år. 

 Styrelsen håller protokollförd stämma 
en gång per år. 

 Styrelsen håller budgetmöte en gång 
per år. 

 Styrelsen tar in anbud från olika aktö-
rer. 

 Styrelsen håller löpande koll på före-
ningens avtal avseende bl. a: 

o El, fjärrvärme och vatten 

o Fastighetsskötsel 

o Fastighetsförvaltning 

o Städning 

o Markskötsel och snöröjning 

o Lån och försäkringar 

Allt detta arbete tar givetvis sin tid i an-
språk och den tar vi från vår fritid, men vi 
ställer upp frivilligt på detta. Styrelsen får 
ersättning i form av ett arvode enligt vad 
årsstämman beslutar (f n 3 basbelopp per 
år att fördela fritt inom styrelsen). 

Utöver styrelsen så har vi många med-
lemmar som behöver få ett extra tack för 
sina insatser i föreningen: 

 Gästlägenheterna i port 211 och 227; 
Maud, Annci och Irmeli. 

 Expeditionen varannan torsdag; Siw 
och Carina. 

 Grovsopor varannan torsdag; Lasse. 

 Bastu och solarium; Christina. 

 Caféet; Maud. 

 Gymmet; Carina och Kari. 

 Gårdsombuden; ingen nämnd, ingen 
glömd! 

Även dessa tjänster ersätts med arvoden 
som bestäms av årsstämman. 

Slutligen några ord om att bo i en bostads-
rätt: 

Begreppet bostadsrätt används ofta i dag-
ligt tal för att beteckna den lägenhet du 
har. Men det är viktigt att komma ihåg att 
när du köper en bostadsrätt köper du ing-
en fysisk lägenhet eller någon andel i en 
fastighet, utan endast en rätt att nyttja en 
viss lägenhet. 

Det innebär att du tillsammans med dina 
grannar är medlem i en ekonomisk före-
ning som äger fastigheten och därmed 
också lägenheterna. Du är själv med och 
äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, 
de gemensamma utrymmena och eventu-
ell utemiljö. 

Styrelsen har uppdraget att se till att bo-
stadsrättsföreningen förvaltas på bästa 
sätt, men alla medlemmar är gemensamt 
ansvariga för att boendet fungerar bra. 

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att 
du tillsammans med andra får möjlighet att 
utveckla ditt boende på bästa sätt. 

Vi gemensamt ansvarar för alla utgifter 
och inkomster i föreningen. 

Sorterar vi inte våra sopor så kommer ex-
trakostnaderna i förlängningen att påverka 
våra månadsavgifter. Samma gäller om 
det blir skadegörelse i fastigheterna eller 
någon som inte anmäler fel som de upp-
täcker inom föreningen. 

Kom gärna in på expeditionen och träffa 
några av styrelsemedlemmar som finns på 
plats varannan torsdag kl. 19.00–20.00. 

Det var lite vad jag hade att skriva om.  
Ha en riktigt trevlig höst. 

Heikki Heilala, Ordförande 



RÖKNING 

Förutom att rökning är förbjudet i alla ge-
mensamma utrymmen såsom trapphus, 
tvättstuga, cykelrum etc. så bör man visa 
hänsyn när man röker på balkongen eller 
utanför porten.  

Många människor har allergier, och lite av 
röken kommer alltid in på grannens bal-
kong eller genom dennes fönster. 

 

FRISKLUFTSFILTER 

Nu när hösten tränger på så bör du passa 
på att byta filtren under dina radiatorer 
(element). Filter finns på expeditionen och 
kan hämtas där under ordinarie öppettider.  

Kan du inte byta dessa filter själv så kan 
vår fastighetsskötare Niklas på HSB hjälpa 
till med byten. Filtret står föreningen för 
men HSB debiterar medlemmen för ar-
betskostanden.  

SKRÄP I KÄLLARGÅNGAR 

Tänk på att inte spara möbler eller något 
annat skräp i källargångar, det ger ett 
ovårdat intryck och kan bli hinder ifall det 
skulle hända något i källaren, källargång-
arna är brandskyddsvägar.  

Transportera bort dina saker på en gång 
eller använd grovsoprummet under dess 
öppettider. 

Om du flyttar så är det inte schysst att 
ställa alla saker som du inte får med på 
flyttlasset i källargångarna. Du ska trans-
portera bort sakerna själv, annars kommer 
föreningen att ta hand om sakerna och 
debitera dig dessa extrakostnader.  

Det händer även ofta att hantverkare läm-
nar kvar saker i källarna efter avslutat ar-
bete och då får föreningen ta hand om 
detta skräp. Dessa extrakostnader får 
föreingen (du och jag) stå för. 

KAMERA I SOPRUMMET 

Nu är det (åter) klart med videoövervak-
ning i återvinningsstationen (mellersta 
soprummet). Det har tyvärr varit extremt 
mycket slarv i soprummet trots upprepade 
försök att informera om vad som får 
slängas i detta utrymme. Ni har slängt 
möbler m.m. huller om buller och då får 
styrelsemedlemmar gå dit och sortera, 
annars kostar detta enorma summor för 
föreningen. 

Vid kommande slarv kommer styrelsen att 
syna filmen och kan vi känna igen någon 
som slarvar med sophanteringen så kom-
mer föreningen debitera denne medlem för 
den extra kostnad detta innebär.  

Filmen sparas under 14 dagar på en ex-
tern server och raderas automatiskt däref-
ter. 

 

SNÖRÖJNING 

Föreningen håller på att upphandlar nytt 
snöröjningsavtal med en ny entreprenör. 
Nytt avtal ska finnas på plats innan kung 
Bore gör entré. 

 



STAMBYTE 

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. 

MARKSKÖTSEL 

Markskötselavtalet med JB Konsult har 
förlängts t o m 31 december 2015. 

Vi vill passa på att informera om att boen-
den inte ska diskutera med markentrepre-
nören och påpeka hur vissa sysslor ska 
hanteras. Alla frågor som rör markskötsel 
ska ske via styrelsen. 

 

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. 

TILLGÅNGAR 

Föreningens byggnader är otvivelaktigt 
dess största tillgångar. Därför är det oer-
hört viktigt att du som medlem felanmäler 
eller kontaktar styrelsen så fort som du ser 
eller reagerar på något som är trasigt eller 
som håller på att gå sönder. 

CAFÉ ALFÅGELN 

Det är över 4 år sedan som cafét renove-
rades för en ansenlig summa pengar. Ty-
värr anordnas inte längre vare sig pubaft-
nar eller annan gemensam verksamhet i 
caféet i någon större utsträckning. Det 
kanske saknas eldsjälar i föreningen? 

Föreningens pensionärsförening Senior-
fåglarna har sporadisk verksamhet i loka-
len, men utöver det så står den i princip 
tom. 

Lokalen kan hyras av medlemmarna för 
egen verksamhet av stillsammare slag, 
t ex dopkalas, barnkalas eller liknande. 
Men det vore samtidigt roligt om någon 
hade lust att dra igång någon återkom-
mande verksamhet.  

Vet du inte hur det ser ut i lokalen och 
vilka faciliteter som finns där? Kontakta 
Maud Perez-Nordström, tel. 745 42 83 
eller någon ur styrelsen så visar vi er loka-
len. 

LEKPLATSER 

För att våra barn inte ska riskera att skada 
sig på våra lekplatser så uppmanar vi alla 
som använder lekplatserna att vara upp-
märksamma på om det finns några brister 
eller lösa, trasiga delar på lekplatserna. 

Anmäl eventuella brister till styrelsen så 
fort som möjligt så ska vi se till att detta 
åtgärdas. 

 

 



GROVTVÄTTMASKIN I PORT 223 

Under oktober månad kommer grovtvätt-
maskinen i tvättstugan i port 223 att bytas 
ut. I samband med detta kommer tvättstu-
gan att vara avstängd i 2 dagar. Avisering 
sker i porten. 

KRÖKA OCH RÖKA 

Emellanåt sitter personer (både medlem-
mar och icke-medlemmar) utanför våra 
portar och dricker, röker samt skräpar ner.  

För allas trivsel vill vi få ett stopp på detta 
då dessa platser inte är avsedda att sitta 
och festa på. Vi vill alla ha ett trevligt om-
råde och när det skräpas ned och några 
personer sitter och dricker utanför porten 
så bidrar detta inte till en trevlig boende-
miljö och ger heller inte ett bra intryck av 
föreningen. 

 

 

FÖNSTER 

Det är dags att kontrollera målningen på 
era fönster.  

Du vet väl medlemmen ansvarar för mål-
ningen mellan fönster så kontrollera att 
inte färgen håller på att släppa. Gör den 
det så är det hög tid att åtgärda detta.  

Passa samtidigt på att kontrollera stäng-
ningsmekanismen så det är lätt att stänga 
fönstren, är det trögt så kan du smörja 
med låsolja. 

PARKERING PÅ GÅRDARNA 

Parkering på gårdarna är bara tillåtet om 
du lastar i eller ur bilen. Hantverkare ska 
lasta av och sedan ställa bilen på gästpar-
keringen. 

Bommarna ska stängas efter varje passe-
ring. Tyvärr står dessa oftast vidöppna 
pga. att man inte orkar kliva ur bilen och 
stänga dem. 

KARTONGER 

När det gäller återvinning av skrymmande 
kartonger i återvinningsstationen (mel-
lersta soprummet) så måste man skära 
sönder eller trycka ihop kartongerna.  

Det är allt för många hushåll som ska dela 
på allt för få återvinningskärl, så visa lite 
hänsyn och se till så att fler kan slänga 
sina kartonger!  
 

 

ÖPPETTIDER  

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

 30 oktober 

 13, 27 november 

 11 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 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 


