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Från vår ordförande
FÖRST AV ALLT – ta del av gratiskursen 
»Brandsäkerhet i hemmet« som utges 
av Brandskyddsföreningen och kan 
sökas på brandskyddsbanken.se. 
 Tyvärr hade vi nyligen en lägen-
hetsbrand som helt hade kunnat 
undvikas med grundkunskaper i 
brandskydd. Kursen finns också på 
flera språk.
 Jag vill påminna om att granska 
hemförsäkringen så att alla har en 
fullgod sådan efter årsskiftet då för-
eningens andel upphör.
 Nu är det budgettider. Styrelsen 
har gjort ett förslag till budget som 
skall fastställas vid möte 10 december. 
Vi har inte bara gjort budget för nästa 
år utan också för de två kommande 
åren och detta med positivt resultat. 
Det finns inga tecken på behov av att 
höja avgifterna. Det sägs dock vara 
bättre att vara guldgosse i boksluts-
tider än i budgettider, men vi kan 
ändå glädjas åt att årets resultat blir 
lovande positivt.
 En grundprincip för nästa års bud-
get är att inte knuffa kostnader framåt 
utan att i stället ha en säker och stabil 
verksamhet och ekonomi över åren.
Vi bibehåller ambitionen att hålla våra 
fastigheter i gott skick med förebyg-
gande underhåll och med en omfat-
tande underhållsplan som grund.
 Särskilda satsningar har gjorts 
beträffande boendemiljön. »Projekt 
FEM«, som är en förstudie, kommer 
att fortsätta nästa år när det gäller 
värme och ventilation som grundbul-
tar i komforten, dvs. innemiljön.
 Projektet »Utemiljö 18« har sam-
manställt ett mycket bra underlag för 
en treårsplan med total inventering 
av förbättringsåtgärder. Det mest an-
gelägna genomförs nästa år. Mycket 
av detta är reparationer som betingas 
av tidens tand. Akuta insatser när det 
gäller våra popplar är nödvändiga 
enligt särskilt infoblad.
 Slutligen en påminnelse om att alla 
boende skall ha en fröjdefull jul och 
ännu ett gott föreningsår. Detta med 
100 tack och grattis till vår redaktion. 

Johnny Karlsson

DET FÖRSTA NUMRET av medlemstidningen 
Åkeslund Nr1 publicerades i oktober 
1999. Redaktören Gunnar Svensson 
skrev att »Tanken med Åkeslund Nr1 
är att styrelsen snabbt och enkelt skall 
kunna informera medlemmarna om 
vad som hänt, händer och skall komma 
att hända«. Utgivningen med 4 ggr per 
år har följt Gunnars vision och har alltid 
fungerat väl. 

 Efter 76 nummer och 14 år under 
Gunnars ledning blev Gunilla Bergheden, 
Eva-Carin Cartoft och Viera Larsson 
ansvariga för tidningsproduktion. 

 Tidningen trycktes först i svart-vitt 
och senare i färg hos AB Norrmalms 
tryckeriet, Sollentuna. I maj 2015 f.o.m. 
tidningen nr 85 har den nya produk- 
 

tionsgruppen själv tagit över tryckningen 
och tidningen trycks numera på fören-
ingens kvalitetsskrivare.

Tidningen har under alla år informe-
rat om viktiga händelser i vår förening. 
Ett viktigt inslag har varit årlig rapporte-
ring från årsmöten inklusive presentatio-
ner av nya styrelseledamöter.

Även flera reportage och intervjuer 
har skrivits. Redaktionen har samtalat 
med våra leverantörer och med intres-
santa medlemmar och rapporterat från 
olika intresseaktiviteter i vår förening.

Produktionsgruppen vill fortsätta att 
göra en både informativ och intressant 
tidning i många nya nummer. Nu håller 
Du i tidning nr 100! 

Viera Larsson

100:de numret!
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Du som är meDlem i Vår förening och har en idé, 
tanke, förslag eller något intressant eller viktigt att förmedla till 
övriga medlemmar – hör av Dig till oss i redaktionen. Vi publi-
cerar gärna konstruktiva inlägg. 

■ Motionshallen var inte låst!, säger en föreningensmedlem som öppnar 
för gympapasset på lördagar. Du som går sist från motionslokalen, tänk 
på att låsa  för allas säkerhet. Tack.

Driftfrågor
•	 Det	platta	taket	är	slutbesiktat,	tolv	glaskupoler	är	ersatta	med	nya	(de	hade	

blivit sköra med tiden och tålde inte hanteringen), värmeväxlaren är flyttad 
och svartmålad. 32 fästöglor för säkerhetslinor har monterats. Ett platt tak 
kommer alltid att samla vatten och bilda pölar vid kraftigt regn. 

•	 OVK,	Obligatorisk	VentilationsKontroll,	har	genomförts	i	alla	lägenheter	
och hos alla hyresgäster. Det återstår smärre justeringar innan det blir helt 
godkänt.

Inför budgetarbetet diskuteras:
•	 Reparation	och	upprustning	av	värmekablar	till	stuprör	och	hängrännor.
•	 Ev	målning	av	fasader.
•	 Översyn	med	åtgärdsförslag	av	föntserunderhållet	i	hela	BRF.	
•	 Allmän	uppdatering	av	den	rullande	underhållsplanen.
•	 Energibesparande	åtgärder.

före och efter

Golvvård
Under sommaren har vi låtit vår 
städfirma polera samtliga golv. 
Golven har fått en skyddande polish 
som gör att de står emot vatten och 
slitage bättre. Tyvärr så var informa-
tionen bristfällig vilket vi naturligt-
vis beklagar och vi har framfört våra 
synpunkter till städfirman.

Framtidens sopsortering är 
grön

Utvärderingen av den sk »gröna 
påsen« har genomförts i ca 3000 
lägenheter under året med ett lyckat 
resultat och systemet kommer att 
införas i Stockholms kommun år 
2016. Den »gröna påsen« används 
för att optisk sortera avfallet i so-
panläggningen. 

Hur fuNgerar Det?
Utsortering av matavfall med optisk 
sortering innebär att de boende sor-
terar avfallet i olikfärgade plastpåsar, 
en för matavfall (Grön) och en för 
restavfall. Påsarna kastas i samma 
behållare i soprummet. Påsarna 
hämtas av den vanliga sopbilen och 
körs till sopanläggningen. I anlägg-
ningen sorteras påsarna maskinellt 
genom att en kamera avläser påsens 
färg. Det utsorterade matavfallet 
rötas för att framställa biogas och 
biogödsel.	Övrigt	avfall	utvinns	till	
el och värme genom förbränning.

Att systemet inte tas i drift för-
rän 2016 beror på att kommunen 
behöver investera ca 250 miljoner i 
nya anläggningar för sortering och 
behandling av avfallet. Fördelen 
för föreningen med detta system 
jämfört med den sk Bruna påsen, 
som används om man bor i villa, är 
att inga nya investeringar i soprum 
behöver göras.

Grovsoprummet
Vi har under sommaren haft ett 
flertal inbrott i soprummet med 
skadegörelse på bla. dörren som 
följd. Föreningen har förstärkt 
och byggt om dörren vid flera 
tillfällen, men inbrottsför-
söken fortsätter. Därför 
vädjar vi till våra bostads-
rättshavare att i första hand 
köra »värdefulla« grovsopor 
och material från flyttstäd-
ning till Återvinningscentralen 
vid Kvarnbacksvägen.

2 • Åkeslund Nr1 • nr 82 • oktober 2014

Vi träffades på                        nymilen

»rätt tidpunkt«. Detta arbetar vi med 
genom att begära in låneofferter 
från flera banker. Styrelsen arbetar 
även aktivt med att marknadsan-
passa hyrorna från våra lokalhyresgäster för att öka våra 

intäkter. 
Förskoleverksamheten SPIRA 

har ett 10-årigt hyreskontrakt med 
oss och nyligen fick vi det tillfälliga 
bygglovet för verksamheten förlängt 
med fem år till den 3 juli 2019. I god 
tid dessförinnan räknar vi med att få 
till stånd ett permanent bygglov.Vid vårt senaste styrelsemöte 

behandlade vi fyra inkomna skrivel-
ser och fördelade ansvaret för att 
kontakta de som skrivit till styrelsen 
och även genomföra åtgärder. I vis-
sa fall är det flera som skrivit under 
och då återkommer vi i Medlems-
tidningen med våra synpunkter. Läs 
därför gärna artikeln »Vår utemiljö«.

Bo Wennerstrand

från sid 1 ➨   

Pia-Maria Bergius började arbeta 
som verksamhetschef på Vardaga 
Nymilen 1 oktober 2013. Hon har en gedigen utbildning 

och en mångfacetterad arbetserfa-
renhet. 

– Jag har under åren varit arbets-
ledare för sjuksköterskor, vårdbiträ-
den, undersköterskor, psykologer, so-
cionomer och läkare med flera, säger 
Pia-Maria. Hon berättar vidare att 
hennes arbetspreferenser är entre-
prenörskap, samverkande, organise-
rande, utvecklande och granskande. 

– Jag tycker om att förverkliga 
idéer. 

När vi passerar den stora ljusa innegården får vi syn på en mängd 
färglada slipsar som hänger på väggen! 

– Detta är vår minneshörna! Slip-
sarnas mjuka tyg och färger väcker 
många minnen och sinnen hos våra 
boende, förklarar Pia-Maria. I samma syfte finns här även 

gamla fotografier, fina gamla skedar 
och andra spännande loppisfynd. 
Litet podium finns för gästartister 
som spelar eller sjunger. Kyrkan hål-
ler ibland godstjänster här. – De äldre älskar att sjunga och 

höra på musik! Taket lyfter nästan 
vid dessa tillfällen, berättar Pia-Maria 
med ett varmt leende.

Lokalerna på Vardaga Nymilen är 
fräscha och ytorna är öppna och 
luftiga. Här finns det 5 avdelningar 
med 9 rum i vardera, alla på ett och 
samma plan. Rummen är 30–35 kva-
dratmeter, inredda med egna person-
liga möbler förutom en funktionell 
säng som tillhör Vardaga Nymilen. 
Kylskåp, litet pentry, garderob och 
badrum tillhandahålles också av 
företaget. Till varje avdelning hör 
ett stort dagrum inrett i gustaviansk 
stil och ett kök med matplats. »Vi 
strävar efter att miljön ska vara så 
hemlik och inbjudande som möjligt 
utan att för den skull göra avkall på 
funktion. Boendemiljön baseras på 
kunskap om kundens bevarade för-
mågor, och vikten läggs på det friska 
istället för det sjuka« – går det att 
läsa i informationsbladet för de som 
väljer att flytta hit. Totalt bor här 45 äldre mellan 75 

till 90. Det finns 38 fastanställda. En 
doktor kommer en gång i veckan, 
och även folktandvården, sjukgym-
naster och fotvårdspecialisten finns 
här vid behov. En anställd arbets-
terapeut prövar ut hjälpmedel, är 
larmansvarig och ser till »väl och ve« 
för de boende. – Hon är guld värd!,  
tillägger Pia-Maria.Trots att så många personer finns 

på samma plats är det mycket lugnt 

och tyst i lokalerna. Vi ser att några 
sitter vid bordet och äter, det doftar 
god mat.

– Vi gör det tryggt för våra 
kunder, säger Pia-Maria. Man känner 
sina boende och kan genom en bra 
planering och prioriteringar före-
bygga oro eller problem. De boende kan delta i flera ge-

mensamma aktiviteter som tidnings-
läsning, sittgympa, fredagsmingel 
med snittar och vin för alla. Röda-
korsets volontärer kommer ibland  
och besöker. Det uppskattas mycket! 

Vardaga Nymilen arbetar efter 
konceptet Den Goda Dagen. De 
boende ska få möjlighet att behålla 
sitt levnadssätt och sina vanor i den 
utsträckning som är möjligt trots ett 
ökat behov av stöd och hjälp. Den 
Goda Dagen betyder också att det 
finns respekt och utrymme för den 
personliga integriteten. De boende 
har rätt till ett värdigt och innehålls-
rikt liv och därför sätts livskvaliteten 
i centrum.  

– Vill du tilllägga något viktigt till 
våra läsare, frågar vi. Pia-Maria svarar.
– Ja, tro inte på allt som kan stå i 
tidningar. Detta är inte någon dålig 
äldrevård! Idag har vi 18 sökanden 
som står i kö för att få bo hos oss! ■

Viera Larsson

På Vardaga Nymilen är helhetsmiljön 
lugn och inbjudande. Det finns också 
roliga detaljer som aktiverar fantasin.
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J
ag visste sedan tidigare att det 

finns en Promenadgrupp i vår 

bostadsrättsförening. Under led-

ning av Siw Boman träffas några 

medlemmar varje torsdag kl 10 vid 

89:ans entré och promenerar i grupp 

under ca 1–1,5 timme. 

– Jag har varit aktiv i Friluftfräm-

jandet nästan hela mitt liv, så att röra 

på mig har jag alltid gjort, berättar 

Siw under intervjun. Jag startade 

promenadgruppen hösten 2006 och 

vi har hållit på sedan dess. 

Siw är bra på att variera prome-

nadstråken; Judarn, lillsjön och 

Kyrksjön är favoriter på nära håll. 

Som förnyelse har gruppen åkt med 

t-bana till Råcksta och upptäckt nya 

trevliga omgivningar däromkring. 

– Vi är 7–8 medlemmar som pro-

menerar tillsammans. Ibland färre, 

ibland fler, men jag är alltid på plats 

och går även om bara en person vill 

följa med, säger Siw. 

– Vi får inte bara vardagsmotion. 

Promenader resulterar också i ge-

menskap, många intressanta samtal 

och ger tryggt sällskap. Vi har roligt!

– Kommer det några herrar?, frå-

gar jag. 
– Nej, du. Och vi är inte alls far-

liga!, svarar Siw. 

Promenadgruppen välkomnar fler 

att ansluta sig. med eller utan stavar 

– alla är välkomna. 

– långsamt tempo är inte något 

hinder, vi väntar alltid på varandra, 

tillägger Siw. 

En särskild utflykt som promenad-

gruppen organiserade var besök på 

Naturum, Nationalparkernas hus i 

Tyresta by. Där erbjöds, helt gratis, 

ett mycket intressant bildspel och en 

guidad tur genom huset som repre-

senterar hela Sverige! Detta skulle 

kunna intressera fler.

– Tänk om man kunde ordna en 

vårutflykt dit för fler medlemmar 

genom vår förening! man kunde 

kanske hyra en buss, beställa god 

fika, en egen guide …, funderar vi 

tillsammans.

Jag vill fråga mer om sopplunchen på 

torsdagar. När började ni?

– Redan för flera år sedan lagade 

vi soppa i grupp, berättar Siw. 

– Uppe i den taklägenheten som 

föreningen då använde som gemen-

samhets lokal. men några från »sopp-

gruppen« flyttade från vårt område 

och soppluncher upphörde.

– Idén kom nyligen upp igen och 

jag frågade mina promenadkompisar 

om de skulle vara intresserade att 

engagera sig. Svaret var positivt och 

vi har serverat soppan som torsdags-

lunch redan två gånger i november. 

Under dessa två tillfällen kom 

totalt 61 personer till dukade bord 

i Gullvivan. Sju medlemmar lagade 

soppan, några bidrog med bröd och 

några med kakor. Det blev lyckat! 

– Vi fick uppmuntran från 

styrelsen och många tack! Jag själv 

får orken, energin och mycket glädje 

som belöning!

– Det var svårt att beräkna den 

exakta kostnaden för lunchen. Vi 

bestämde pris på 40 kronor. En 

liten summa blev över som vi nu har 

skänkt till organisationen »läkare 

utan gränser«! 

– Kommer ni att fortsätta?, und-

rar jag.
– Nu tar vi en paus, men fortsät-

ter kanske till våren, om intresse 

kommer att finnas, lovar Siw.

Viera Larsson

Vi behöver en affisch om vår planerade 

sopplunch, vill du hjälpa oss med det?, 

frågade siw och Maj-Britt från 

Promenadgruppen. sopplunch i vår 

förening? Vilken trevlig idé. 

Promenera mera!

Sopplunch i Gullvivan

2 torsdagar

kl 13.00

Vi serverar soppa med ostsmörgås, kaffe/te och kaka.

För självkostnadspris: 40 kronor

Siw och Promenadgruppen önskar ALLA välkomna!

ANMÄLAN:

Torsdag 5 november kl 13.00

Purjolök-och potatissoppa

Namn  

Antal  Te  Kaffe

Torsdag 19 november kl 13.00

Morotssoppa

Namn  

Antal  Te  Kaffe

en aktiV gruPP
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nytt från styrelsen: 

Sänkt tomträttS- 

avgäld
Tomträtt är en form av nyttjanderätt 

som har funnits sedan 1907. Bestäm-

melserna om tomträtt finns i jordabal-

ken. Den nu gällande lagstiftningen är 

huvudsakligen från 1953. Det är bara 

stat och kommun som får upplåta en 

tomträtt. Den som har rätt att an-

vända marken kallas tomträttshavare. 

Tomträttshavaren har rätt att använda 

marken på i princip evig tid. För rätten 

att använda marken betalar tomt-

rättshavaren en årlig avgift som kallas 

tomträttsavgäld till kommunen. 

Som tomträttshavare har man rätt 

att använda marken på nästan samma 

sätt som om man äger den. Det inne-

bär bland annat att tomträttshavaren 

har rätt att pantsätta tomträtten som 

säkerhet för lån. Tomträtter har enligt 

gällande lagstiftning ingen bestämd 

avtalstid utan löper tills vidare. Tomt-

rättaavgälden är oförändrad under en 

viss tid, en så kallad avgäldsperiod. En 

avgäldsperiod är normalt tio år. Inför 

en ny period kan båda parter begära 

ändring av villkoren, till exempel ny 

avgäld. De nya villkoren regleras i ett 

tilläggsavtal till tomträttsavtalet och är 

sedan oförändrade under nästa av-

gäldsperiod om tio år. I vårt fall gäller 

detta under perioden 1 juli 2017 till och 

med 30 juni 2027.

Vår tomträttsavgäld för fastigheten 

Nymilen 1 har varit oförändrad sedan 

den 1 juli 2007 och uppgår till 1 588 

800 kr/år. Under denna period har vi 

genomfört en stor ombyggnad 2009, 

då Bromma stadsdelsförvaltning flyt-

tade från oss till Alvik med huvuddelen 

av sin verksamhet. Valet av lokalhyres-

gäster i samband med ombyggnaden 

kommer att påverka avgäldsnivån un-

der den kommande tioårsperioden. Ett 

byte från en kommersiell lokalhyres-

gäst till bl.a. vårdboende och förskola 

är fördelaktigt för vår förening. För att 

beräkna och klassificera samtliga ytor 

i vår förening anlitade vi ett konsultfö-

retag, som utarbetade underlaget för 

vår förhandling med kommunen. Detta 

resulterade i en sänkning av avgälden 

till 1 479 300 kr/år från och med den  

1 juli 2017.  Bo Wennerstrand

fortsätter till sid 2 ➨   

»Rekord« stämma 2016

Å
rets föreningsstämma, den 

18:e i föreningens historia, 

hölls måndagen den 11 april i 

föreningslokalen Gullvivan och hade 

samlat 71 röstberättiga medlemmar. 

Föreningens ordförande Bo Wen-

nerstrand önskade alla välkomna till 

årets stämma.

Som stämmoordförande agerade 

Göran Olsson, f d vd för Bostads-

rätterna, den organisation som Brf 

Åkeslund Nr1 tillhört sedan 2002. 

Göran Olsson hade utsett Gunilla 

Bergheden som protokollförare.

En allmän presentation av fören-

ingen och årets verksamhet gjordes av 

Bo Wennerstrand.

Örjan Grape, som lett Driftgrup-

pen, redogjorde för drift- och under-

hållsarbeten som utförts under år 

2015, som bland annat slutförande av 

projektet fönsterbyten i ombyggnads-

huset. 
Kliment Karajanov, SBC, svarade 

för den ekonomiska redogörelsen.

Traditionellt ackompanjerades 

redogörelserna av ett bildspel. 

Efter de formella besluten om 

fastställande av resultat- och balans-

räkning, resultatdisposition samt 

ansvarsfrihet för styrelsen beslutade 

stämman om arvoden till styrelse och 

revisorer.

Valen
Gunilla Bergheden, Bo Wenner-

strand, Örjan Grape och Lennart 

Ölund omvaldes till ordinarie 

ledamöter. Till ny ordinarie ledamot 

valdes Eva-Carin Carltoft. 

Till suppleanter valdes Greger 

Walve, Ulf Rossby och Viera Larsson, 

samtliga nyval.

Som revisor valdes KPMG med 

Jan-Ove Brandt som utförare och till 

revisorssuppleant KPMG. 

Till portvärdar omvaldes Agneta 
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Nya medlemmar – välkomNa! 
Göran lind / Kerstin Hallgren, lgh 381, tunnlandsvägen 89

Madeleine thärning, lgh 253, tunnlandsvägen 91

lena roisko, lgh 354, tunnlandsvägen, 89

får vi avvisa NågoN fråN porteN? 
Den juridiska avdelningen hos Fastighetsägarna säger att porten 
inte är någon allmän plats och vi får avvisa den som inte har ett 
behörigt ärende att vistas där. Vid misstänksamt eller aggressivt 
beteende är det lämpligast att ringa polisen.

ett hus som rymmer hela sverige …

Den soliga junilördagen sam-
lades 29 vuxna och två barn 
från vår Bostadsrättsför-

ening vid 93:ans entré. Siw Boman 
med några medhjälpare samlade in 
lunchpengar och sedan var det bara 
att sätta sig bekvämt i bussen som 
väntade vid parkeringsplatsen. Vi 
åkte på utflykt!

Resmålet var Naturum i Tyresta 
Nationalpark, söder om Stockholm. 
Det länge och noggrant planerade 

studiebesöket började med två 
vackra bildspel producerade av Na-
turvårdverket om vår natur och dess 
skatter. Efter en enkel lunch, fika och 
kort paus i solen visade en kunnig 
guide oss runt i uställningslokalen 
som är utformad som en Sverige-
karta full av intressant information. 
Fem pedagogiskt sammanställda 
montrar berättar om fem olika land-
skapstyper. I söder är det en monter 
med odlad mark, andra montrar 

… finns i Naturum i tyresta Nationalpark. I huset som är format som en  
sverigekarta hittar man både skåne och Lappland, jordbrukslandskap, 
skog och fjäll. Den 4 juni var vi där.

visar miljöer i våtmarker, skog, hav 
och fjäll. Om man kikar bakom små 
luckor på väggarna kan man där läsa 
detaljerade fakta och berättelser.

Efter ytterligare två vackra bildspel 
åkte vi hem – en ny kunskap rikare. 
Stort TACK till Siv med medhjälpare 
som organiserade denna uppskattade 
resa och till styrelsen som sponsrade 
den!

Viera Larsson

Våra medlemmar hann både med att titta på bild-
spel, lyssna på guidad tur i utställnngar och äta 
lunch med fika. 
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Vi firade 20 år med Åkeslund Nr1!
Vilken överraskning! Hela 121 personer 
anmälde sig till vår jubileumsfest som 
hölls den 5 november. För att alla be-
kvämt skulle rymmas i Gullvivan (som tar 
max 75 peroner) blev det två välbesökta 
»tvillingsfester«. 

Festernas program ordnades enbart 
med föreningens resurser mycket tack 
vare flera medlemmarnas insatser. I den 
festdukade lokalen hölls tal, tävlingar, 
körsång och lotterier. 
    Båda festerna var lyckade och många 
medlemmar tackade för arrangemanget. 

STYRELSEN TACKAR festkommittén – Gunilla 
Rällby och Ulla Westman som bl.a. handlade och 
transporterade alla varor, Göran Lind som skapade 
quizen och var en utmärkt konferencier, Gunilla 
Bergheden, Ulla Danielsson, Helle Jöers och flera 
andra för all hjälp med dukningen, möbleringen 
och städningen. Stort tack även till alla som deltog i 
programmet och till alla er som kom och firade.

Festkommittén: Gunilla B., 
Helle J., Ulla D., Viera L., 
Gunilla R. och Ulla W.

Bosse W. blickade tillbaka på 
20 år av föreningens  historia. »Svantes kör« sjöng Svante A:s 

hyllnigssång och Christer B. 
accompanjerade på synth. 

VILKET FINT MINGEL!

Göran L. var festens konfe-
renciär och Viera L.  såg till 
att programmet flöt.

Ordföranden Johnny K. 
välkomnade alla

fotografer:
Jan F Jonsson, CG Ingemarson och Viera Larsson
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Elfströms trädgårdsanläggningar AB

Hanna Elfström
Anne Gell

Christian Gell
Joachim Gell

SPONSRING:
GENERÖST 
BIDRAG FRÅN

SPONSRING:
GENERÖST 
BIDRAG FRÅN

KEABGRUPPEN

Modern fastighetsservice!

Mats Bergström

Senad Jakupovic

SPONSRING:
GENERÖST 
BIDRAG FRÅN

BROMMAFLORISTEN AB

SPONSRING:
GENERÖST 
BIDRAG FRÅN

STORT TACK TILL VÅRA  
LEVERANTÖRER SOM  

BIDROG TILL VÅR 20-ÅRS 
FEST MED SPONSRING!

FORTSATT FASADTVÄTT
Tvätten av fasaderna på punkthus 4 och 5 från den 
stora skyliften är nu avklarad. Det som återstår den här 
omgången är den norra fasaden på ombyggnadshuset 
vid port 89. Det kan dock inte att ske med hjälp av 
skylift eftersom låghusdelen med Vardagas lokaler ligger 
i vägen och avstånden blir för stora. I stället används 
klättrare som hänger från taket ner utanför fasaden. Vid 
rengöringen kommer endast algbekämpningsmedel att 
användas. Arbetet kommer att utföras i vår.

Carl Montgomery

PROJEKT UTEMILJÖ 18 – lägesrapport
Projektet arbetar enligt framtagna mål och planer. Efter 
att ha inhämtat åsikter och tips från några av våra boende 
och efter att ha prissatt förslagen håller vi på med arbets-
planering för våren.

Men redan inom kort, så som vi redan informerat alla, 
kommer det att fällas en del av de gamla stora popplarna 
som är vackra men har blivit farliga för oss – vi vill inte 
riskera några olyckor då grenar, eller hela träd kan falla 
och orsaka skador. 

Styrelsen kommer att informera alla boende när ar-
borister ska börja med sitt arbete och när vissa avspärr-
ningar kommer att bli nödvändiga.

Viera Larsson

NÄR JULGRANEN BARRAT KLART har vi förmånen att kunna 
slänga den bakom vårt grovsoprum. Därifrån transporteras den
så småningom bort av vår trädgårdsentreprenör.

De flesta brän-
derna inträffar i 
december. 
Du har väl 
fungerade 
batterier i brand-
varnaren? 
Använd inte 
mossa i advents-
ljusstaken! 
Lämna aldrig 
tända ljus.

Jan F Jonsson fotograferade

ALLTID 22°C med »PROJEKT FEM «
Som vi rapporterat om i separat 
informationsblad har styrelsen un-
der hösten genomfört en aktivitet 
för översyn av klimatet i lägenheter 
och allmänna utrymmen. 

För att få en bättre förståelse 
för hur medlemmarna upplever 
inomhusklimatet har styrelsen 
genomfört en enkätundersökning 
där alla medlemmar fick möjlig-
het att framföra sina synpunkter. 
Vi fick in 93 svar av 175 möjliga. 
Sammanställningen av enkätsvaren blev 
baserad på de uppgifter som medlem-
marna skickat in.

Andra synpunkter än klimatet i de 
enskilda lägenheterna har också kom-
menterats, exempelvis korridorer och 
andra gemensamma utrymmen. Detta 
har resulterat i att ventilationen i kor-
ridorerna har ökats något, vilket gett 
bättre luft där. Som en annan åtgärd har 
temperaturen i garaget sänkts till cirka 
15 grader, vilket bör leda till en bespa-
ring – hur stor är dock för tidigt att säga.

Vi har även fortsatt att göra mät-
ningar i lägenheter och kommer 
att göra så under en längre tid. Det 
är inte helt enkelt att få till en jämn 
inomhustemperatur. Temperaturen 
kan variera från plan till plan och 
beroende på vilket väderstreck den 
enskilda lägenheten ligger mot. 
Särskilt utmanande verkar detta 
vara i ombyggnadshuset. Riktvär-
det för temperaturen i lägenheterna 

är 22 grader när elementen är på. 
I några fall har det visat sig att termo-
staterna på elementen har kärvat vilket 
lett till att värmen inte kommer fram. 
Om du känner att du har kalla element, 
kontakta Driftia. 

Under våren planerar vi att sätta in 
automatisk temperaturavläsning i några 
lägenheter för att på så vis kontinuerligt 
kunna avläsa temperaturen. Med denna 
information som grund kan vi sedan 
besluta om fortsatta aktiviteter. Målet 
är naturligtvis att vi skall ha en så jämn 
temperatur som möjligt. 

Ludwig Hedlund
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PRAKTISKA RÅD OM BRF ÅKESLUND NR1

Kontaktuppgifter Brf Åkeslund Nr1
■ STYRELSEN  mailadress: kontakt.brfakeslundnr1@gmail.com
 ORDFÖRANDE:  
 Johnny Karlsson   070-641 17 42   

 LEDAMÖTER:  
 Gunilla Bergheden sekreterare och medlemskontakter 070-776 04 26  
 Carl G Ingemarsson vice ordförande och ekonomi  070-753 07 07    
 Eva-Carin Carltoft administration och nycklar  070-598 26 58  
 Viera Larsson information, gymfrågor och miljöfrågor  070-823 91 14 

 SUPPLEANTER:
 Greger Walve städ, gästlgh. och gemensamhetslokaler 070-898 19 18     
 Carl Montgomery drift och underhåll, bygg, miljöfrågor 076-863 17 74   
 Ludwig Hedlund drift och underhåll, el och IT 070-261 12 17
 

■ FÖRVALTNING  
 Teknisk förvaltning DRIFTIA 08-744 44 33 info@driftia.se
 Ekonomisk förvaltning SBC 077-172 27 22 kundtjanst@sbc.se   
 

■ PORTVÄRDAR  
 Agneta Johansson port 85 08-89 79 05  
 Anders Hammarström port 87  072-420 93 80  
 Mona Jämsmark  port 89  08-26 26 95 
 Ulla Westman port 91  070-587 58 50 
 Lovisa Söderberg port 93  070 727 10 55

■ FIBERNÄTET. Via Open Universe kan 
du abonnera på digital-TV/bredband/
Ip-telefoni. Vid fel kontakta din egen 
bredbandsoperatör.
Open Universe tel 08-522 736 50
www.openuniverse.se

■ KABEL-TV. I vår avgift ingår det 
analoga grundutbudet från Comhem. 
Comhem tel 0771-55 00 00

■ PARKERING, både i garaget och 
utomhus sköts av Stockholm Parkering. 
Utomhus finns platser för uthyrning samt 
ett antal betalplatser. För våra gäster har 
vi en gästparkering vid infarten till vårt 
område, nr 101–111 och 129–134. Giltigt 
parkeringstillstånd, där lägenhetsnum-
mer framgår, ska placeras synligt vid 
framrutan. Denna parkering används även 
kortare stunder av de som hämtar och 
lämnar barn på förskolan Spira. Parkering 
i övrigt är inte tillåten på föreningens om-
råde utanför markerade P-platser. Lastning 
och lossning vid portarna får ske i högst 
10 minuter. Respektera vår fartgräns inom 

området! Max 20 km/tim.
Stockholm Parkering tel 08-772 96 00

■ ATT HYRA. Gästlägenheterna, Vit- 
sippan och Blåsippan, hyrs ut max 5 dygn 
till föreningens medlemmar. Kostnad 400 
resp 300 kr per dygn. Festlokalen Gullvi-
van hyrs ut till medlemmar för 500 kr per 
uthyrningstillfälle. Gästlägenheterna och 
festlokalen kan du hyra genom att ringa 
tel 076-252 57 77
telefontid vardagar kl 16 – 20

■ FELANMÄLAN till Driftia görs
vardagar kl 8 – 16 på tel 08-744 44 33. 
Du kan också göra felanmälan på 
e-post: info@driftia.se
Övrig tid kan du göra jouranmälan på 
08-744 09 50 men då ska endast allvarliga 
fel av typ vattenläckor etc. anmälas.
Vid hissfel, ring Kone, på tel 0771-50 00 00
 
■ HUSHÅLLSSOPOR samt glas,  
tidningar, förpackningar av plast, metall  
och kartong placeras i sophusen – det finns 
ett för varje port. 

■ GROVSOPOR placeras i grovsoprum-
met som ligger vid port 99. Glödlampor 
och småbatterier ska läggas i grovsoprum-
met, de är inte hushållssopor! I grovsop-
rummet kan även t.ex. TV-apparater och 
andra elektroniska apparater lämnas. 
Dock ej vitvaror. Möbler får inte lämnas 
i grovsoprummet, detta för att begränsa 
hämtningsvolym och kostnader. För möb-
ler, vitvaror och miljöfarligt avfall (färg, 
bilbatterier, bildäck, lysrör) hänvisas till 
kommunens återvinningsstation på Linta 
gårdsväg 16. 

■ NYCKLARNA till våra lägenheter är 
spärrade och kan endast köpas hos Great 
Security, Abrahamsbergsvägen 2. Ta med 
en aktuell avgiftsavi och legitimation. 
Great Security tel 08-25 00 42

■ INPASSERINGSSYSTEM – vid  
problem kontakta Driftia vardagar kl 8 – 16 
på tel 08-744 44 33, e-post: info@driftia.se
För aktivering eller nybeställning av  
nyckelbrickor maila 
kontakt.brfakeslundnr1@gmail.com
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Besök vår hemsida!Vi kompletterar den kontinuerligt med aktuell information.

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR 

2019
till alla medlemmar 

önskar styrelsen 


