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Ny förvaltare 
Vi har en ny förvaltare i föreningen. Han heter Jacob Wiberg. Stefan Nilsson kommer att 
behålla de ärenden han ansvarar för sedan tidigare, medan Jacob kommer att ta hand om 
nytillkommande ärenden. Så på detta sätt sker en successiv övergång av ansvaret från 
Stefan till Jacob.  
 
Varmt välkommen till Brf Bågen, Jacob! 
 
Samfällighetens bokslut 
Bokslutet för samfälligheten är ännu inte helt färdigt, men de preliminära siffrorna visar 
att Brf Bågen kommer att få tillbaka ungefär 100 tkr av de för 2021 preliminärt inbetalade 
avgifterna, medan Minnet och Esplanaden får betala in 12 tkr respektive 20 tkr. Fjolåret 
visade sig bli dyrare än förväntat, i första hand på grund av ombyggnaden av sophuset 
och byte av elcentral. Dessutom har vi för närvarande en väldigt hög förbrukning av vat-
ten inom Samfälligheten. Detta är en fråga som håller på att utredas.  
 
Mitt HSB 
”Jag har problem med ditten” och ”Jag skulle behöva beställa datten” är två tämligen fre-
kventa utsagor. Svaret på båda dessa är emellertid: ”Mitt HSB” (www.mitthsb.hsb.se).  
 
Där kan du både göra felanmälningar och beställa olika saker. Så, bästa medlem, använd 
dig i första hand av ”Mitt HSB” i stället för att ringa eller mejla förvaltaren eller ledamöter 
i styrelsen för olika typer av åtgärder eller beställningar som du har behov av. För dig som 
inte har tillgång till dator och internet så är det felanmälan/beställning via telefon som 
gäller (010-303 20 00).  
 
Garageplats, parkeringsplats och extraförråd 
På förekommen anledning vill vi klargöra två omständigheter när det gäller våra garage-
platser, parkeringsplatser och extraförråd.  
 
För det första: det är kötid som gäller. Vi tillämpar inga individuella förtursregler, utan 
det är strikt kötid som tillämpas. 
 
För det andra: alla medlemmar i föreningen har rätt till garageplats, parkeringsplats eller 
extraförråd, förutsatt att du köat dig till en sådan. Det spelar ingen roll om du är skriven 
i föreningen eller inte. Det faktum att du är medlem innebär att du äger en andel i före-
ningen, och därmed har du också rätt till garageplats, parkeringsplats eller extraförråd. 
Vi vet att det finns personer som har synpunkter på detta, men det är medlemskapet i 
föreningen – inte var du är folkbokförd – som definierar denna rättighet.   
 

http://www.mitthsb.hsb.se/
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Innergårdsprojektet 
Bostadsrättsföreningarna i Samfälligheten har utsett sina respektive representanter i ar-
betsgruppen för utvecklingen av innergården. Dessa är Ivar Löfström (Minnet), Per-
nilla Graniti (Bågen) och Margareta Ling (Esplanaden).  
 
Parkering på innergården  
Dessvärre är det fortfarande si och så med efterlevnaden av reglerna för parkering på in-
nergården. Securitas har därför fått i uppdrag av Samfälligheten att göra tätare kontroller 
och mer frekvent bötfälla felparkerade bilar.  
 
Städa efter dig i tvättstugan 
En påminnelse i all välmening, och för allas vår trevnad:  
När du använt tvättstugan ska du städa efter dig. Dammsug och våttorka golven. Rengör 
även torktumlarens luddfilter om du använt den. Det blir trevligare för oss alla om vi 
hjälps åt att hålla vår fina tvättstuga ren och skinande.  
 
Skyddsrumsbesiktning 
Styrelsen genomförde häromveckan en översiktlig besiktning av våra skyddsrum, och har 
på basis av denna beslutat att genomföra en fördjupad besiktning med hjälp av en extern 
konsult som är expert på just skyddsrum. För att kunna genomföra denna besiktning 
kommer konsulten att behöva komma åt nödutgångarna som sitter inne i ett par av för-
råden. Vi återkommer med mer information till dig som berörs av detta.   
 
Papperskorgarna kommer ställas undan 
Flera medlemmar har påtalat att det ofta ser otrevligt och ofräscht ut i och runt våra pap-
perskorgar. Med jämna mellanrum är det dessutom mindre nogräknade personer som 
placerar egna soppåsar på marken bredvid dessa papperskorgar, med den underförstådda 
avsikten att ”någon annan” ska ta hand om den. ”Skräp lockar till sig skräp”, som Fanto-
men hade uttryckt saken. Så mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att på prov under 
några månader helt ställa undan papperskorgarna. 
 
Årsstämma 
Kom ihåg föreningens årsstämma måndagen den 23 maj kl. 18:00-20:00 på Folkets hus. 
Kallelse, dagordning och årsredovisning för 2021 delas ut minst två veckor i förväg.  
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