Litet av varje
Välkommen Lillemor
Vi har anställt en ny förvaltningskontorist till kontoret i 57an efter
Agneta. Hon heter Lillemor Witzell
och började hos oss måndagen den
6 maj.
Karin
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hissar är klar liksom målningen av husgrunderna. Allt detta känns bra att ha bakom sig.
Återigen måste jag upprepa vikten av att
entrédörrarna inte ställs upp i onödan. Det
har nyligen hänt att en person kommit in
och utfört sina behov i ett av våra trapphus.
Tryggheten för oss som bor i brf Svartvik
måste verkligen respekteras. Hoppas nu att
vi alla hjälps åt att hålla entrédörrarna
stängda.
Vilken fantastisk vår och försommar vi
haft, med strålande väder, sköna ljumma
kvällar med allehanda aktiviteter från solbad,
grillning, badliv m m, som i år startade
rekordtidigt.
Resultatet från de senaste årens planteringar kan vi skåda litet varstans i vårt område men även i det bildsvep i Svartviksbladet
som vår redaktör Lars-Olof har fångat upp.
Nytt för i år är att planteringen utefter
Svartviksslingan 49 fått en rejäl ansiktslyftning men även plantering av två ståtliga
magnoliabuskar i vårt område har skett.
Det är bara att hoppas att sommaren fortsätter som den börjat men gärna varvat med
en och annan välbehövlig regnskur nattetid.
Trevlig och innehållsrik sommar önskar
jag Er alla.

Sista veckan i maj 2002 kommer jag sent att
glömma. Det började bra. På måndagen fick
vi beviset för att brf Svartvik är en certifierad
botadsrättsförening, en pionjär bland HSB
Stockholms 363 bostadsrättsföreningar. På
onsdagen fick styrelsen gehör för sitt förslag
om garageutbyggnad och att upplåta föreningens mark för detta. På torsdagen kom
bakslaget – vår grannförening brf Tranan
röstade nej i garagefrågan.
Tranans beslut betyder att vi får fortsätta
att dras med ett stort underskott på parkeringsplatser här i Minneberg. Vi är många
som slitit hårt för att äntligen komma tillrätta med en stor brist i ett i övrigt nästan
perfekt bostadsområde. Inte minst har Arne
Nygren lagt ner hela sin kraft på att driva
fram ett realistiskt projekt. Utan Arnes
enorma, envisa och entusiastiska arbete –
som ordförande i den s k Nya garagegruppen
– hade projektet aldrig kommit så långt som
till stämmobehandling. Nu föll det på ”mållinjen” och med en knapp skillnad i röstetal.
Det är en besvikelse för många – kanske särskilt för Arne – men så kan det gå i en demokratisk process.
Jag nämner Arne Nygren särskilt i denna
krönika. Vid vår årsstämma avgick Arne som
ledamot och vice ordförande i vår styrelse
efter 10 års värdefullt, engagerat och uppoffrande arbete. Nu önskar vi Dig Arne en
skön och avkopplande sommar och mer tid
för familjen och Ditt författarskap.
Installationen av perlatorer är nu i det
närmaste slutförd. Styrelsen har redan fått
bevis på att vattenförbrukningen minskat.
Även den planerade renoveringen av våra

Lennart Högzell
ordförande
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Årsstämma

Miljögruppen

Svartviks årsstämma
Under den efterföljande diskussionen påpekades
bl a att avsättningarna till periodiskt underhåll borde
räknas upp med inflationen. Vidare framhölls beträffande målformuleringarna att ordvalet ”minimera”
ränterisken borde ersättas av begreppet ”optimera”
samt att ”extra amorteringar” inte behöver nämnas
som särskilt utpekat alternativ ifråga om hur likvida
medel skall användas. På samtliga dessa punkter
kunde styrelsen konstatera att ändringarna var väl
motiverade och att texterna skulle justeras i enlighet
med förslagen. Så blev också stämmans beslut.

Den ordinarie årsstämman i brf Svartvik genomfördes kvällen den 25 april 2002. Styrelsen hade tidigarelagt hela processen med bokslut och stämma bl a
för att inte få alltför stor konkurrens med andra aktiviteter när våren är som vackrast. Nu råkade denna
aprilkväll vara för årstiden ovanligt strålande vacker,
vilket sannolikt minskade deltagandet något.
Det var många på stämman som uttryckte sin
uppskattning över styrelsens årsredovisning för 2001
och för den omfattande redovisningen av styrelsens
planering som var en nyhet för året. Styrelsens föredragning av årsredovisningen för 2001 kunde gå
snabbt. Det mesta var ju känt från informationsmötet
i november 2001 då såväl avgiftsfri månad för januari
och sänkt årsavgift med 5 procent för 2002 offentliggjordes. Det nya var att vi trots den avgiftsfria månaden kunde redovisa ett överskott på nästan 150 000
kronor. I november hade vi nog trott på ett nollresultat.
Störst intresse tilldrog sig – naturligt nog – framtidsbedömningarna i avsnittet ”Styrelsens planering”.
Hela detta avsnittet är en nyhet som är ett resultat av
kraven i processen för certifiering av brf Svartvik.
Hans Almgren, som föredrog de ekonomiska
målen och femårsprognosen över intäkter och kostnader, underströk att framtidsbedömningarna står och
faller med inflationsprognosen. Om det långsiktiga
målet om 2 procents inflation överskrids väsentligt
under en längre period kommer prognosen att slå fel.
Då blir nämligen räntorna väsentligt högre än väntat
och driftkostnaderna likaså. Brf Svartvik har emellertid ett bra utgångsläge och även med högre inflation än beräknat dröjer det ett par år innan avgiftshöjningar måste aktualiseras.

Miljögruppen har
kommit igång!
I och med certifieringen av vår förening ställs det krav på att vi har
en ”miljöstrategi”. Detta betyder
att vi måste ha någon form av dokumenterad arbetsplan för miljöarbetet i föreningen. Styrelsen har
beslutat att som första åtgärd starta
en miljögrupp med uppgift att utarbeta den fortsatta inriktningen
för miljöarbetet.

Vad är då miljö?

En avslutande fundering från oss i styrelsen
Vid den ordinarie årsstämman var 68 medlemmar
representerade – ett hyggligt antal i sig – men inte
särskilt imponerande när vi vet att antalet bostadsrättslägenheter är hela 328 stycken.
Hur kan 260 vakna och upplysta familjer i bostäder,
som numera är värda miljonbelopp per lägenhet, anse
sig inte ha tid att bevaka sina demokratiska rättigheter?
Hur kan man avstå åt en liten minoritet – färre än en
fjärdedel av medlemmana – att besluta åt sig?
För oss i styrelsen är det med besvikelse – och
förvåning – som vi tvingas konstatera att massor med
medlemmar tycks strunta i hur det går för föreningen.
Vi förtroendevalda, som lägger ner hundratals timmar per år på föreningens verksamhet, finner det
otacksamt att hundratals medlemmar inte ens vill
lägga ner några få timmar per år på att delta i årsstämman.

Har du hund?
Nyligen hände det att en hundägare hävdade att man
inte behövde bry sig om skyltarna angående kopplingstvång i Minneberg. Inom Stockholms stad skall
hundar alltid hållas kopplade utom på särskilda rastplatser. Detta framgår klart och tydligt av Stockholms
stads lokala ordningsföreskrifter.
Minneberg är således inget undantag. Du är också
skyldig att ta upp efter hunden utefter gator och gångvägar och andra offentliga platser, särskilt där barn
kan tänkas leka. Självklarheter kan det tyckas. En

hundägare är alltid ersättningsskyldig för skada som
hunden orsakar och hunden skall alltid vara märkt så
att ägaren kan spåras?
Vill du veta mer om vad som
gäller om hund på allmän plats så
finns det utmärkta broschyrer att
hämta från Miljöförvaltningen.
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– Ja, det beror på vem man frågar:
vi har förstås utsläpp, miljögifter,
växthuseffekt och liknande, men
för oss boende i Svartvik finns det
också lokalt många viktiga områden. Det kan t ex gälla trygghet i
närområdet, barnens lekmiljö,
grannförhållanden eller allmän
trivsel. Andra kanske tänker på trafik- och parkeringssituationen eller säkerheten på badbryggan.
Vi vill med detta säga att alla
frågor, både angående vår närmiljö
och den globala miljön, tekniska
frågor eller sociala, har en plats i
Svartviks miljöarbete.

Enkät
För att arbeta vidare på miljötemat
behöver vi allas våra idéer. Vi planerar därför en enkät för att fånga
upp de tankar om miljö som finns
hos oss boende i Svartvik. Det är
vår förhoppning att alla vill vara
med och ge sitt bidrag till utvecklingen via enkäten.

Engagemang
Arbetet är beroende av Ditt engagemang. Om Du har någon bra idé
eller bara vill vara med i arbetsgruppen och påverka vår miljöinriktning inom Svartvik så tveka
inte att ta kontakt med oss.
Kontakta gärna Birgitta
Azcárate 070-719 58 83 eller Anders Björkblad 25 22 25.

Nya medlemmar
Henrik Isakson, Karin Karlsbo,
Svartviksslingan 25
Inga-Britt Birol Jacobowsky,
nr 29
Oscar Seth, nr 27
Robert Börjeson, nr 11
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Vårstädning

Certifiering – garage

Svartvik blev vårfint igen
20 st Tianlotter lottades ut bland
deltagarna. Samtliga källargångar
fick sin årliga rensning. När arbetet var slutfört så hade vi ånyo fyllt
en container till bredden. Till hösten ser vi fram emot att fler tar sig
tid och bidrar till ett rent Svartvik. Till dess, ha en trevlig sommar.
Tomas

Lördagen den 27 april anslöt sig
ca 75 svartvikare för den årliga vårputsen av vårat redan fina område.
Detta var ett något lägre deltagande än vad vi är vana vid. Många
av dem som kommer tillhör
samma hushåll, vilket uppskattningsvis innebär att 30–40 av
Svartviks 328 medlemmar tycker
att denna typ av aktvitet är viktig.
I år hade ytterligare skottkärror
och redskap införskaffats. Vädret
var bra och korvgrillningen som
ånyo sköttes med bravur av
Bibbi Atterfors, var en given succé.

Full aktivitet rådde vid
stranden, på berget och vid
korvgrillen.

För hög hastighet i
Minneberg
Samfälligheten har sedan länge
kunnat konstatera att trafikrytmen
genom Minneberg är alldeles för
hög. Detta gäller även trafiken på
våra stickgator.
I samråd med NTF utfördes i
början av maj en hastighetskontroll.
Vi fann då att 90 % av bilisterna överskred fartbegränsningen
på 30 km/tim.

Genom mätningen har vi fått
bevis på vad vi tidigare fruktat
nämligen att de flesta bilisterna
inte respekterar nu gällande hastighetsbegränsningar.
Samfälligheten kommer nu
omgående att kontakta kommunen att ’’måla 30 km’’ i gatan, få
upp skyltar på stickgatorna samt
diskutera ytterligare åtgärder som
leder till att hastigheten genom
Minneberg sänks till rätt nivå.
Samfälligheten kommer som
en första åtgärd att före midsommar ha delat ut ett brevkort till alla
hushåll med argument om att hålla
rätt hastighet.
Lennart

Brf Svartvik –
certifierad
bostadsrättsförening
Lennart Högzell tillsammans med Birgitta
Nyman, Lotta Åhman och Birgitta Azcárate vid
certifieringen.

Brf Svartvik är nu en certifierad bostadsrättsförening. Detta offentliggjordes vid HSB Stockholms
årsstämma den 27 maj. Föreningens ordförande Lennart Högzell mottog under applåder certifieringsbeviset, överlämnat av HSB Stockholms styrelseordförande Anita Modin.
Att brf Svartvik är en certifierad bostadsrättsförening betyder att vi uppfyller HSBs
stränga krav på bl a kompetens, planering
och information. Brf Svartvik är nu en av
de fem första bostadsrättsföreningarna i
Stockholmsområdet som kvalificerat sig för
denna nya kvalitetsutmärkelse. Två föreningar har fallit bort under processen. Så-

vitt styrelsen har erfarit har vi i brf Svartvik klarat
examineringen med god marginal.
Detta är första året i certifieringen. Men det är
ingen utmärkelse man får en gång för alla.
Varje år skall processen upprepas för att vi
ska få behålla kvalitetsstämpeln. Slappnar
vi av och tror att vi kan leva på gamla meriter är det lätt att mista den.
Vi har lagt ribban högt – nu gäller det
att behålla nivån i det framtida styrelsearbetet. Nästa år kommer vi igen – inte
minst med en utvärdering av årets mål för
2002 och med nya utmaningar för 2003
och åren därefter.

Garageutbyggnaden
Med ett rungande ja – och utan votering och rösträkning – beslutade brf Svartvik vid
extrastämma den 29 maj att godkänna den föreslagna garageutbyggnaden på föreningens mark.
Stämman hade samlat endast 42 röstberättigade som efter en intensiv debatt- och frågeomgång
fattade beslut. En medlem begärde att få reservera sig till protokollet mot beslutet. Han ansåg
bl a att det skulle gå att hitta ett billigare alternativ än samfällighetens förslag.

Brf Tranan sa nej till nya garageplatser
Kort till grovsophuset
Att tänka på för dig som säljer din
lägenhet. Passerkort är i pricip detsamma som nycklar och korten till
grovsophuset skall därför lämnas
över till köparen. Detta gäller även
om du flyttar inom området eftersom koret skall följa lägenheten.
Nytt kort kostar 100 kronor om
säljaren inte har lämnat lägenhetens kort. Samma belopp blir det
om du slarvar bort kortet.
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är de fyra bostadsrättsföreningarna. I rena förvaltningsfrågor gäller majoritetsbeslut i styrelsen. I
stora frågor – och garagetillbyggnad hör dit – tillämpas principen att alla föreningar skall vara överens. I
praktiken betyder det att var och en av föreningarna
har ”vetorätt”.
Det är det andra försöket att bygga ut parkeringsgaragen. Förra gången –1992 - föll frågan redan i
samfällighetens styrelse då en av föreningarna inte
ansåg sig kunna stödja förslaget. Nu återstår det att
se om det skall dröja lika länge innan frågan kan aktualiseras på nytt.

Först sa brf Sandvik ja, sedan kom samma positiva
beslut från brf Tangen och brf Svartvik. Men det
räckte inte. Den fjärde föreningen, brf Tranan, som
hade extrastämma om garageutbyggnad den 30 maj,
sa nej till samfällighetens förslag om tillbyggnad av
nya parkeringsplatser efter ett mycket långt möte. I
föreningen, som har ca 160 medlemmar, deltog drygt
hälften personligen eller genom fullmakt. Av dessa sa
37 medlemmar ja till utbyggnaden medan 45 avvisade förslaget.
Nuvarande två parkeringsanläggningar förvaltas
genom Minnebergs Samfällighetsförening. Delägare
3

Svartviksbladet – studiecirklar
Så här kommer Svartviksbladet till
Svartviksbladet kommer ut 4
gånger per år, i mars, strax före
midsommar, i oktober och i julveckan.
Artikelskrivarna har ofta blivit
ombedda att komma in med artiklar eller notiser till Lennart
Högzell som är ansvarig utgivare.
Ofta får jag själv en kopia på manuskriptet. Jag kan även få manus
via e-post, på diskett eller som ett
handskrivet manus.
När jag fått ungefär hälften av
det som skall med i tidningen börjar jag att göra sidorna i datorn och
pussla för att få det hela att se vettigt ut. Under tiden har jag fotograferat en del bilder som skall illustrera artiklar
och notiser. Det
händer även att
jag läser in passande bilder
digitalt, scannar in dem, till det aktuella numret av tidningen.
I vissa fall får jag bilder utifrån,
t ex av Tomas Jonsson. Under arbetet med att ’’bryta’’ tidningen i
datorn träffas Lennart och jag
ganska ofta för att diskutera innehåll och utseende. Då och då korrekturläser vi materialet. När arbetet börjar närma sig slutet läser
både Lennart och jag igenom hela
tidningen för att se om vi skall göra
ändringar eller om vi hittar kor-

rekturfel som måste rättas till. När
sidorna är klara och texten och bilderna ligger på plats läser jag ner
materialet på en
Zip-skiva för att
åka med den till
tryckeriet. De
tryckta tidningarna kan jag hämta en vecka senare. De delas ut i brevlådorna
ganska snart sedan Svartviksbladet
levererats.
Datorn som används är en
Macintosh med ombrytningsprogrammet Pagemaker. De flesta
bilderna fotograferar jag med en
digitalkamera. Så småningom läses bilderna från kameran ned i
datorn och behandlas i bildprogrammet Photoshop.
Lars-Olof

Ett tack!
Jag vill rikta ett stort tack till de medlemmar som hörde av sig på
efterlysningen av gamla Svartviksblad. Föreningen har nu en komplett
samling i arkivet. Samtliga äldre nummer är sedan en tid publicerade på
hemsidan.
Tomas

Reportage
Festlig final för
cirkeldeltagare
Tjugoåtta ’’svartvikare’’ fullföljde
de ’’fem kvällar’’ – studiecirklar,
som vi berättade om i föregående
Svartviksblad. Sex var bara med ett
par kvällar. Totalt deltog 84 av 96
anmälda i minst fyra cirkelträffar.
Nu är cirklarna avslutade, med
en minnesrik kväll i Båtviken, där
71 personer trängdes och trivdes.
Anna-Lisa Ottosson, som skrivit den
ofta sjungna ’’Minnebergssången’’,
hade skaldat om allt deltagarna lärt
om Minneberg, HSB-boende, fritidsverksamhet m m. Nya sångkören underhöll hela kvällen med
vacker sång och allsången ljöd ut
över Minneberg genom de dörrar
som öppnats för luftning.
Svartvikarna Inger Edvardsson,
som var med och startade Fem kvällar-cirklar, blomsterhyllades och
Arne Nygren, som varit ’’överledare’’
i många år, fick diplom m m.
Blomstertackade blev också cirkelledarna från Svartvik Lotta Åhman
samt Gun och Arne Nygren.
Närvarande ordförande i Samfälligheten samt brf Svartvik,
Tangen och Tranan fick också var
sitt blomsterfång.
Svartviks studieledare Lotta
Åhman var märkbart nöjd finalkvällen: – Fem kvällar-cirklarna är
nu rejält rotade i Minneberg. Redan nu har jag fått förfrågningar
om det blir cirklar även nästa vinterhalvår. Jag är övertygad om att
det blir så.

Biltvätt
På förekommen anledning verkar det vara på sin plats att skriva en rad
i medlemsbladet om att det inte är tillåtet att tvätta bilar inom området.
Jag vet inte hur ofta det förekommer men det har med visshet skett vid
ett tillfälle, då stängde tvättaren av genom att stänga pistolhandtaget på
slangen, glömde att ta bort slangen som senare släppte från kranen inne
i tvättstugan och åstadkom en skaplig översvämning.
Biltvätt är dessutom miljöskadligt och det skall finnas oljeavskiljare
vid tvättplatsen.
Karin
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Inger Edvardsson och Arne Nygren blev
särskilt uppvaktade finalkvällen.

Minnen från
Minneberg
med Jonas Sima

Fåglar och djur
Djurlivet i Minneberg med omgivningar är förbluffande rikt. Jag har
som de flesta boende här sett rådjur, räv, hare, grävling och storråtta. Snart har vi älg och vildsvin
kring knutarna – kanske en varg
strövar förbi en vinternatt. Man
kan skåda många sorters fåglar, en
del rara. Ugglor har jag sett och
hört hoa. En häger stod en dag i
min väg på promenadstigen. En
hök slog en skogsduva. En taltrast
utanför garaget lärde jag vissla
”Helan går”.
Länge saknade jag ”elefantanden”, den superstora andhannen
som höll hov i Badviken. Kanske
tog räven honom eller någon som
behövde en stor söndagsstek.
Snart kan TV-folket från ’’Mitt
i naturen’’ komma hit till Minneberg och spela in sina program.
Framför allt trivs måsarna här
– och spindlarna.
Jag bor högt och nära vattnet.
Det gillar också spindlar, måsar
och kajor. Många förtvivlade
minnebergare har hört av sig till
Anticimex med desperata frågor
om hur man blir kvitt spindelplågan.
Gift som tar kål på spindlar kan
dess värre drabba också människor
och andra djur. Fram emot hösten
blir vissa stora som tarantelspindlar. Enda effektiva motvapnet är
dammsugaren!
Därför kan förbifarande båtfolk undra över de ständigt städande minnebergarna som står på
sina inglasade balkonger och energiskt dammsuger fönstren.
Dom vet inte att det är spindel-

sugning på gång. Metoden är inte
riskfri. Det gäller att ta ur soppåsen, lägga den i en plastdito,
knyta till noga och snabbt slänga
den i sopnedkastet. De som tror
att det räcker med att tejpa för
dammsugarröret skall inte vara
säkra. En spindelarmé kan hitta ett
hål och komma utmarscherande ur
städskrubben. Hu!
Ett annat problem hos mig är
fåglarna på taket – fast inte nu
längre.
Måsar, kajor, kråkor och andra
fula fåglar gillar utsiktsplatsen på
husgavlarna. Där sitter de i flockar
och tjattrar – och skitar ned, helst
mot närmast öppna balkong.
Min övre balkong är helt öppen för vindar – och för fågelspillning. När en flock måsar slagit till
på taket är det inte roligt alls att
gå ut på balkongen och halka runt
i resterna av deras magsmältning.
Jag tog upp problemet med arkitekten Jan Inge, som ritat stadsplanen för Minneberg och som
bodde högst upp i ett av sjöhusen.
Han hade själv insett det prekära i
situationen.
Jag berättade för honom om
min uppfinning, en måsavvisare,
för sommarhuset i den hälsingska
skärgården: en spänd ståltråd längs
taknocken, cirka en decimeter över
takplåten. När måsarna snubblat
över tråden några gånger inser de
att här är det farligt att landa. Nu
slipper jag fåglarna och ett vitmenat tak av träck.
Intressant, tyckte Inge, och lovade tänka ut en lösning.
Efter en tid visade han mig sin
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plan. Jan Inge ville inte nöja sig
med en simpel ståltråd, det skulle
också se snyggt ut mot Ulvsundasjön. Han hade ritat en elaborerad
konstruktion med skarpa taggar
och runda krumbukter. Installationen skulle kräva sina plåtslagare.
Men Inge flyttade från området
och hans måsmotare lyfte aldrig
från ritbordet.
Något år senare kom en större
kajsvärm till Minneberg, kanhända på utflykt från domkyrkotornet
i Uppsala. Den slog sig ned på min
husgavel. Det stod inte länge på
förrän min balkong började likna
ett guanoberg i Chile. Nu fick det
vara nog!
Jag ringde till HSB-föreningens handlingskraftige ordförande
Lennart Högzell. Kom upp och
titta själv, skrek jag. Lugn, sa Lennart, jag har förstått problemets
art. Har du någon bra idé?
Då berättade jag om min måsavvisare och om Jan Inges mer
konstnärliga variant. Vi fixar det,
förklarade Lennart.
Småningom kom det gubbar
upp på taket som spikade fast en
taggig och klart fågelovänlig mackapär på husgavelns överliggare.
Nu sitter där inga skitnödiga fåglar längre.
I stället har dom flyttat sig
längre in på taken. Jag tycker samtliga bostadsrättsföreningar kunde
sätta upp min måsavvisare med
ståltråd på alla taknockar i Minneberg. Jag kommer inte att utkräva
patent.
Frågan är nu vem som hittar på
en fungerande spindelavskräckare.

Svartviksbladet – studiecirklar
Så här kommer Svartviksbladet till
Svartviksbladet kommer ut 4
gånger per år, i mars, strax före
midsommar, i oktober och i julveckan.
Artikelskrivarna har ofta blivit
ombedda att komma in med artiklar eller notiser till Lennart
Högzell som är ansvarig utgivare.
Ofta får jag själv en kopia på manuskriptet. Jag kan även få manus
via e-post, på diskett eller som ett
handskrivet manus.
När jag fått ungefär hälften av
det som skall med i tidningen börjar jag att göra sidorna i datorn och
pussla för att få det hela att se vettigt ut. Under tiden har jag fotograferat en del bilder som skall illustrera artiklar
och notiser. Det
händer även att
jag läser in passande bilder
digitalt, scannar in dem, till det aktuella numret av tidningen.
I vissa fall får jag bilder utifrån,
t ex av Tomas Jonsson. Under arbetet med att ’’bryta’’ tidningen i
datorn träffas Lennart och jag
ganska ofta för att diskutera innehåll och utseende. Då och då korrekturläser vi materialet. När arbetet börjar närma sig slutet läser
både Lennart och jag igenom hela
tidningen för att se om vi skall göra
ändringar eller om vi hittar kor-

rekturfel som måste rättas till. När
sidorna är klara och texten och bilderna ligger på plats läser jag ner
materialet på en
Zip-skiva för att
åka med den till
tryckeriet. De
tryckta tidningarna kan jag hämta en vecka senare. De delas ut i brevlådorna
ganska snart sedan Svartviksbladet
levererats.
Datorn som används är en
Macintosh med ombrytningsprogrammet Pagemaker. De flesta
bilderna fotograferar jag med en
digitalkamera. Så småningom läses bilderna från kameran ned i
datorn och behandlas i bildprogrammet Photoshop.
Lars-Olof

Ett tack!
Jag vill rikta ett stort tack till de medlemmar som hörde av sig på
efterlysningen av gamla Svartviksblad. Föreningen har nu en komplett
samling i arkivet. Samtliga äldre nummer är sedan en tid publicerade på
hemsidan.
Tomas

Reportage
Festlig final för
cirkeldeltagare
Tjugoåtta ’’svartvikare’’ fullföljde
de ’’fem kvällar’’ – studiecirklar,
som vi berättade om i föregående
Svartviksblad. Sex var bara med ett
par kvällar. Totalt deltog 84 av 96
anmälda i minst fyra cirkelträffar.
Nu är cirklarna avslutade, med
en minnesrik kväll i Båtviken, där
71 personer trängdes och trivdes.
Anna-Lisa Ottosson, som skrivit den
ofta sjungna ’’Minnebergssången’’,
hade skaldat om allt deltagarna lärt
om Minneberg, HSB-boende, fritidsverksamhet m m. Nya sångkören underhöll hela kvällen med
vacker sång och allsången ljöd ut
över Minneberg genom de dörrar
som öppnats för luftning.
Svartvikarna Inger Edvardsson,
som var med och startade Fem kvällar-cirklar, blomsterhyllades och
Arne Nygren, som varit ’’överledare’’
i många år, fick diplom m m.
Blomstertackade blev också cirkelledarna från Svartvik Lotta Åhman
samt Gun och Arne Nygren.
Närvarande ordförande i Samfälligheten samt brf Svartvik,
Tangen och Tranan fick också var
sitt blomsterfång.
Svartviks studieledare Lotta
Åhman var märkbart nöjd finalkvällen: – Fem kvällar-cirklarna är
nu rejält rotade i Minneberg. Redan nu har jag fått förfrågningar
om det blir cirklar även nästa vinterhalvår. Jag är övertygad om att
det blir så.

Biltvätt
På förekommen anledning verkar det vara på sin plats att skriva en rad
i medlemsbladet om att det inte är tillåtet att tvätta bilar inom området.
Jag vet inte hur ofta det förekommer men det har med visshet skett vid
ett tillfälle, då stängde tvättaren av genom att stänga pistolhandtaget på
slangen, glömde att ta bort slangen som senare släppte från kranen inne
i tvättstugan och åstadkom en skaplig översvämning.
Biltvätt är dessutom miljöskadligt och det skall finnas oljeavskiljare
vid tvättplatsen.
Karin
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Inger Edvardsson och Arne Nygren blev
särskilt uppvaktade finalkvällen.

Minnen från
Minneberg
med Jonas Sima

Fåglar och djur
Djurlivet i Minneberg med omgivningar är förbluffande rikt. Jag har
som de flesta boende här sett rådjur, räv, hare, grävling och storråtta. Snart har vi älg och vildsvin
kring knutarna – kanske en varg
strövar förbi en vinternatt. Man
kan skåda många sorters fåglar, en
del rara. Ugglor har jag sett och
hört hoa. En häger stod en dag i
min väg på promenadstigen. En
hök slog en skogsduva. En taltrast
utanför garaget lärde jag vissla
”Helan går”.
Länge saknade jag ”elefantanden”, den superstora andhannen
som höll hov i Badviken. Kanske
tog räven honom eller någon som
behövde en stor söndagsstek.
Snart kan TV-folket från ’’Mitt
i naturen’’ komma hit till Minneberg och spela in sina program.
Framför allt trivs måsarna här
– och spindlarna.
Jag bor högt och nära vattnet.
Det gillar också spindlar, måsar
och kajor. Många förtvivlade
minnebergare har hört av sig till
Anticimex med desperata frågor
om hur man blir kvitt spindelplågan.
Gift som tar kål på spindlar kan
dess värre drabba också människor
och andra djur. Fram emot hösten
blir vissa stora som tarantelspindlar. Enda effektiva motvapnet är
dammsugaren!
Därför kan förbifarande båtfolk undra över de ständigt städande minnebergarna som står på
sina inglasade balkonger och energiskt dammsuger fönstren.
Dom vet inte att det är spindel-

sugning på gång. Metoden är inte
riskfri. Det gäller att ta ur soppåsen, lägga den i en plastdito,
knyta till noga och snabbt slänga
den i sopnedkastet. De som tror
att det räcker med att tejpa för
dammsugarröret skall inte vara
säkra. En spindelarmé kan hitta ett
hål och komma utmarscherande ur
städskrubben. Hu!
Ett annat problem hos mig är
fåglarna på taket – fast inte nu
längre.
Måsar, kajor, kråkor och andra
fula fåglar gillar utsiktsplatsen på
husgavlarna. Där sitter de i flockar
och tjattrar – och skitar ned, helst
mot närmast öppna balkong.
Min övre balkong är helt öppen för vindar – och för fågelspillning. När en flock måsar slagit till
på taket är det inte roligt alls att
gå ut på balkongen och halka runt
i resterna av deras magsmältning.
Jag tog upp problemet med arkitekten Jan Inge, som ritat stadsplanen för Minneberg och som
bodde högst upp i ett av sjöhusen.
Han hade själv insett det prekära i
situationen.
Jag berättade för honom om
min uppfinning, en måsavvisare,
för sommarhuset i den hälsingska
skärgården: en spänd ståltråd längs
taknocken, cirka en decimeter över
takplåten. När måsarna snubblat
över tråden några gånger inser de
att här är det farligt att landa. Nu
slipper jag fåglarna och ett vitmenat tak av träck.
Intressant, tyckte Inge, och lovade tänka ut en lösning.
Efter en tid visade han mig sin
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plan. Jan Inge ville inte nöja sig
med en simpel ståltråd, det skulle
också se snyggt ut mot Ulvsundasjön. Han hade ritat en elaborerad
konstruktion med skarpa taggar
och runda krumbukter. Installationen skulle kräva sina plåtslagare.
Men Inge flyttade från området
och hans måsmotare lyfte aldrig
från ritbordet.
Något år senare kom en större
kajsvärm till Minneberg, kanhända på utflykt från domkyrkotornet
i Uppsala. Den slog sig ned på min
husgavel. Det stod inte länge på
förrän min balkong började likna
ett guanoberg i Chile. Nu fick det
vara nog!
Jag ringde till HSB-föreningens handlingskraftige ordförande
Lennart Högzell. Kom upp och
titta själv, skrek jag. Lugn, sa Lennart, jag har förstått problemets
art. Har du någon bra idé?
Då berättade jag om min måsavvisare och om Jan Inges mer
konstnärliga variant. Vi fixar det,
förklarade Lennart.
Småningom kom det gubbar
upp på taket som spikade fast en
taggig och klart fågelovänlig mackapär på husgavelns överliggare.
Nu sitter där inga skitnödiga fåglar längre.
I stället har dom flyttat sig
längre in på taken. Jag tycker samtliga bostadsrättsföreningar kunde
sätta upp min måsavvisare med
ståltråd på alla taknockar i Minneberg. Jag kommer inte att utkräva
patent.
Frågan är nu vem som hittar på
en fungerande spindelavskräckare.

Vårstädning

Certifiering – garage

Svartvik blev vårfint igen
20 st Tianlotter lottades ut bland
deltagarna. Samtliga källargångar
fick sin årliga rensning. När arbetet var slutfört så hade vi ånyo fyllt
en container till bredden. Till hösten ser vi fram emot att fler tar sig
tid och bidrar till ett rent Svartvik. Till dess, ha en trevlig sommar.
Tomas

Lördagen den 27 april anslöt sig
ca 75 svartvikare för den årliga vårputsen av vårat redan fina område.
Detta var ett något lägre deltagande än vad vi är vana vid. Många
av dem som kommer tillhör
samma hushåll, vilket uppskattningsvis innebär att 30–40 av
Svartviks 328 medlemmar tycker
att denna typ av aktvitet är viktig.
I år hade ytterligare skottkärror
och redskap införskaffats. Vädret
var bra och korvgrillningen som
ånyo sköttes med bravur av
Bibbi Atterfors, var en given succé.

Full aktivitet rådde vid
stranden, på berget och vid
korvgrillen.

För hög hastighet i
Minneberg
Samfälligheten har sedan länge
kunnat konstatera att trafikrytmen
genom Minneberg är alldeles för
hög. Detta gäller även trafiken på
våra stickgator.
I samråd med NTF utfördes i
början av maj en hastighetskontroll.
Vi fann då att 90 % av bilisterna överskred fartbegränsningen
på 30 km/tim.

Genom mätningen har vi fått
bevis på vad vi tidigare fruktat
nämligen att de flesta bilisterna
inte respekterar nu gällande hastighetsbegränsningar.
Samfälligheten kommer nu
omgående att kontakta kommunen att ’’måla 30 km’’ i gatan, få
upp skyltar på stickgatorna samt
diskutera ytterligare åtgärder som
leder till att hastigheten genom
Minneberg sänks till rätt nivå.
Samfälligheten kommer som
en första åtgärd att före midsommar ha delat ut ett brevkort till alla
hushåll med argument om att hålla
rätt hastighet.
Lennart

Brf Svartvik –
certifierad
bostadsrättsförening
Lennart Högzell tillsammans med Birgitta
Nyman, Lotta Åhman och Birgitta Azcárate vid
certifieringen.

Brf Svartvik är nu en certifierad bostadsrättsförening. Detta offentliggjordes vid HSB Stockholms
årsstämma den 27 maj. Föreningens ordförande Lennart Högzell mottog under applåder certifieringsbeviset, överlämnat av HSB Stockholms styrelseordförande Anita Modin.
Att brf Svartvik är en certifierad bostadsrättsförening betyder att vi uppfyller HSBs
stränga krav på bl a kompetens, planering
och information. Brf Svartvik är nu en av
de fem första bostadsrättsföreningarna i
Stockholmsområdet som kvalificerat sig för
denna nya kvalitetsutmärkelse. Två föreningar har fallit bort under processen. Så-

vitt styrelsen har erfarit har vi i brf Svartvik klarat
examineringen med god marginal.
Detta är första året i certifieringen. Men det är
ingen utmärkelse man får en gång för alla.
Varje år skall processen upprepas för att vi
ska få behålla kvalitetsstämpeln. Slappnar
vi av och tror att vi kan leva på gamla meriter är det lätt att mista den.
Vi har lagt ribban högt – nu gäller det
att behålla nivån i det framtida styrelsearbetet. Nästa år kommer vi igen – inte
minst med en utvärdering av årets mål för
2002 och med nya utmaningar för 2003
och åren därefter.

Garageutbyggnaden
Med ett rungande ja – och utan votering och rösträkning – beslutade brf Svartvik vid
extrastämma den 29 maj att godkänna den föreslagna garageutbyggnaden på föreningens mark.
Stämman hade samlat endast 42 röstberättigade som efter en intensiv debatt- och frågeomgång
fattade beslut. En medlem begärde att få reservera sig till protokollet mot beslutet. Han ansåg
bl a att det skulle gå att hitta ett billigare alternativ än samfällighetens förslag.

Brf Tranan sa nej till nya garageplatser
Kort till grovsophuset
Att tänka på för dig som säljer din
lägenhet. Passerkort är i pricip detsamma som nycklar och korten till
grovsophuset skall därför lämnas
över till köparen. Detta gäller även
om du flyttar inom området eftersom koret skall följa lägenheten.
Nytt kort kostar 100 kronor om
säljaren inte har lämnat lägenhetens kort. Samma belopp blir det
om du slarvar bort kortet.
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är de fyra bostadsrättsföreningarna. I rena förvaltningsfrågor gäller majoritetsbeslut i styrelsen. I
stora frågor – och garagetillbyggnad hör dit – tillämpas principen att alla föreningar skall vara överens. I
praktiken betyder det att var och en av föreningarna
har ”vetorätt”.
Det är det andra försöket att bygga ut parkeringsgaragen. Förra gången –1992 - föll frågan redan i
samfällighetens styrelse då en av föreningarna inte
ansåg sig kunna stödja förslaget. Nu återstår det att
se om det skall dröja lika länge innan frågan kan aktualiseras på nytt.

Först sa brf Sandvik ja, sedan kom samma positiva
beslut från brf Tangen och brf Svartvik. Men det
räckte inte. Den fjärde föreningen, brf Tranan, som
hade extrastämma om garageutbyggnad den 30 maj,
sa nej till samfällighetens förslag om tillbyggnad av
nya parkeringsplatser efter ett mycket långt möte. I
föreningen, som har ca 160 medlemmar, deltog drygt
hälften personligen eller genom fullmakt. Av dessa sa
37 medlemmar ja till utbyggnaden medan 45 avvisade förslaget.
Nuvarande två parkeringsanläggningar förvaltas
genom Minnebergs Samfällighetsförening. Delägare
3

Årsstämma

Miljögruppen

Svartviks årsstämma
Under den efterföljande diskussionen påpekades
bl a att avsättningarna till periodiskt underhåll borde
räknas upp med inflationen. Vidare framhölls beträffande målformuleringarna att ordvalet ”minimera”
ränterisken borde ersättas av begreppet ”optimera”
samt att ”extra amorteringar” inte behöver nämnas
som särskilt utpekat alternativ ifråga om hur likvida
medel skall användas. På samtliga dessa punkter
kunde styrelsen konstatera att ändringarna var väl
motiverade och att texterna skulle justeras i enlighet
med förslagen. Så blev också stämmans beslut.

Den ordinarie årsstämman i brf Svartvik genomfördes kvällen den 25 april 2002. Styrelsen hade tidigarelagt hela processen med bokslut och stämma bl a
för att inte få alltför stor konkurrens med andra aktiviteter när våren är som vackrast. Nu råkade denna
aprilkväll vara för årstiden ovanligt strålande vacker,
vilket sannolikt minskade deltagandet något.
Det var många på stämman som uttryckte sin
uppskattning över styrelsens årsredovisning för 2001
och för den omfattande redovisningen av styrelsens
planering som var en nyhet för året. Styrelsens föredragning av årsredovisningen för 2001 kunde gå
snabbt. Det mesta var ju känt från informationsmötet
i november 2001 då såväl avgiftsfri månad för januari
och sänkt årsavgift med 5 procent för 2002 offentliggjordes. Det nya var att vi trots den avgiftsfria månaden kunde redovisa ett överskott på nästan 150 000
kronor. I november hade vi nog trott på ett nollresultat.
Störst intresse tilldrog sig – naturligt nog – framtidsbedömningarna i avsnittet ”Styrelsens planering”.
Hela detta avsnittet är en nyhet som är ett resultat av
kraven i processen för certifiering av brf Svartvik.
Hans Almgren, som föredrog de ekonomiska
målen och femårsprognosen över intäkter och kostnader, underströk att framtidsbedömningarna står och
faller med inflationsprognosen. Om det långsiktiga
målet om 2 procents inflation överskrids väsentligt
under en längre period kommer prognosen att slå fel.
Då blir nämligen räntorna väsentligt högre än väntat
och driftkostnaderna likaså. Brf Svartvik har emellertid ett bra utgångsläge och även med högre inflation än beräknat dröjer det ett par år innan avgiftshöjningar måste aktualiseras.

Miljögruppen har
kommit igång!
I och med certifieringen av vår förening ställs det krav på att vi har
en ”miljöstrategi”. Detta betyder
att vi måste ha någon form av dokumenterad arbetsplan för miljöarbetet i föreningen. Styrelsen har
beslutat att som första åtgärd starta
en miljögrupp med uppgift att utarbeta den fortsatta inriktningen
för miljöarbetet.

Vad är då miljö?

En avslutande fundering från oss i styrelsen
Vid den ordinarie årsstämman var 68 medlemmar
representerade – ett hyggligt antal i sig – men inte
särskilt imponerande när vi vet att antalet bostadsrättslägenheter är hela 328 stycken.
Hur kan 260 vakna och upplysta familjer i bostäder,
som numera är värda miljonbelopp per lägenhet, anse
sig inte ha tid att bevaka sina demokratiska rättigheter?
Hur kan man avstå åt en liten minoritet – färre än en
fjärdedel av medlemmana – att besluta åt sig?
För oss i styrelsen är det med besvikelse – och
förvåning – som vi tvingas konstatera att massor med
medlemmar tycks strunta i hur det går för föreningen.
Vi förtroendevalda, som lägger ner hundratals timmar per år på föreningens verksamhet, finner det
otacksamt att hundratals medlemmar inte ens vill
lägga ner några få timmar per år på att delta i årsstämman.

Har du hund?
Nyligen hände det att en hundägare hävdade att man
inte behövde bry sig om skyltarna angående kopplingstvång i Minneberg. Inom Stockholms stad skall
hundar alltid hållas kopplade utom på särskilda rastplatser. Detta framgår klart och tydligt av Stockholms
stads lokala ordningsföreskrifter.
Minneberg är således inget undantag. Du är också
skyldig att ta upp efter hunden utefter gator och gångvägar och andra offentliga platser, särskilt där barn
kan tänkas leka. Självklarheter kan det tyckas. En

hundägare är alltid ersättningsskyldig för skada som
hunden orsakar och hunden skall alltid vara märkt så
att ägaren kan spåras?
Vill du veta mer om vad som
gäller om hund på allmän plats så
finns det utmärkta broschyrer att
hämta från Miljöförvaltningen.
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– Ja, det beror på vem man frågar:
vi har förstås utsläpp, miljögifter,
växthuseffekt och liknande, men
för oss boende i Svartvik finns det
också lokalt många viktiga områden. Det kan t ex gälla trygghet i
närområdet, barnens lekmiljö,
grannförhållanden eller allmän
trivsel. Andra kanske tänker på trafik- och parkeringssituationen eller säkerheten på badbryggan.
Vi vill med detta säga att alla
frågor, både angående vår närmiljö
och den globala miljön, tekniska
frågor eller sociala, har en plats i
Svartviks miljöarbete.

Enkät
För att arbeta vidare på miljötemat
behöver vi allas våra idéer. Vi planerar därför en enkät för att fånga
upp de tankar om miljö som finns
hos oss boende i Svartvik. Det är
vår förhoppning att alla vill vara
med och ge sitt bidrag till utvecklingen via enkäten.

Engagemang
Arbetet är beroende av Ditt engagemang. Om Du har någon bra idé
eller bara vill vara med i arbetsgruppen och påverka vår miljöinriktning inom Svartvik så tveka
inte att ta kontakt med oss.
Kontakta gärna Birgitta
Azcárate 070-719 58 83 eller Anders Björkblad 25 22 25.

Nya medlemmar
Henrik Isakson, Karin Karlsbo,
Svartviksslingan 25
Inga-Britt Birol Jacobowsky,
nr 29
Oscar Seth, nr 27
Robert Börjeson, nr 11
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Litet av varje
Välkommen Lillemor
Vi har anställt en ny förvaltningskontorist till kontoret i 57an efter
Agneta. Hon heter Lillemor Witzell
och började hos oss måndagen den
6 maj.
Karin
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Tomas Jonsson, brf Svartvik.

Garageutbyggnaden
Sid 4
Så här kommer
Svartviksbladet till

Framgång och bakslag

Festlig final för cirkeldeltagare
Ett tack!
Biltvätt
Sid 5
Minnen från Minneberg

Kolla din dörrspärr
Märker du att låset som spärrar dörrhandtaget i lägenhetsdörren börjar
kärva SÅ ANVÄND DET INTE!
Det har hänt att det fastnat. Ring
felanmälan så kommer fastighetsskötarna och kontrollerar om det går
att renovera. Låset är den boendes
ansvar så du betalar själv. Har du
tillhållarlås i dörren finns det ingen
anledning att använda spärrlåset alls.

Sid 6
Svartvik blev vårfint igen
För hög hastighet i Minneberg
Kort till grovsophuset
Sid 7
Miljögruppen har kommit
igång!
Nya medlemmar
Sid 8
Välkommen Lillemor
Tomas Jonsson ny i ”distriktet”
Kolla din dörrspärr

En glad
midsommar
önskas alla läsare
av Svartviksbladet

Ansvarig utgivare
Lennart Högzell
Tel: 08-80 84 34

Adress till vår hemsida: www.brfsvartvik.com
Svartviks styrelse
Lennart Högzell 80 84 34, Tomas Jonsson 80 74 75, Hans Almgren 80 73 39, Lotta Åhman 25 72 90,
Birger Eberhag 26 30 07, Birgitta Azcárate 26 93 50, Birgitta Nygren 80 16 60, Leif Svensson 560 331 06,
Lars Hörnesten HSB. Suppleanter: Pia Ljunggren 704 98 90, Anders Björkblad 25 22 25, Malena Broman
25 01 09, Karin Bergman HSB
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hissar är klar liksom målningen av husgrunderna. Allt detta känns bra att ha bakom sig.
Återigen måste jag upprepa vikten av att
entrédörrarna inte ställs upp i onödan. Det
har nyligen hänt att en person kommit in
och utfört sina behov i ett av våra trapphus.
Tryggheten för oss som bor i brf Svartvik
måste verkligen respekteras. Hoppas nu att
vi alla hjälps åt att hålla entrédörrarna
stängda.
Vilken fantastisk vår och försommar vi
haft, med strålande väder, sköna ljumma
kvällar med allehanda aktiviteter från solbad,
grillning, badliv m m, som i år startade
rekordtidigt.
Resultatet från de senaste årens planteringar kan vi skåda litet varstans i vårt område men även i det bildsvep i Svartviksbladet
som vår redaktör Lars-Olof har fångat upp.
Nytt för i år är att planteringen utefter
Svartviksslingan 49 fått en rejäl ansiktslyftning men även plantering av två ståtliga
magnoliabuskar i vårt område har skett.
Det är bara att hoppas att sommaren fortsätter som den börjat men gärna varvat med
en och annan välbehövlig regnskur nattetid.
Trevlig och innehållsrik sommar önskar
jag Er alla.

Sista veckan i maj 2002 kommer jag sent att
glömma. Det började bra. På måndagen fick
vi beviset för att brf Svartvik är en certifierad
botadsrättsförening, en pionjär bland HSB
Stockholms 363 bostadsrättsföreningar. På
onsdagen fick styrelsen gehör för sitt förslag
om garageutbyggnad och att upplåta föreningens mark för detta. På torsdagen kom
bakslaget – vår grannförening brf Tranan
röstade nej i garagefrågan.
Tranans beslut betyder att vi får fortsätta
att dras med ett stort underskott på parkeringsplatser här i Minneberg. Vi är många
som slitit hårt för att äntligen komma tillrätta med en stor brist i ett i övrigt nästan
perfekt bostadsområde. Inte minst har Arne
Nygren lagt ner hela sin kraft på att driva
fram ett realistiskt projekt. Utan Arnes
enorma, envisa och entusiastiska arbete –
som ordförande i den s k Nya garagegruppen
– hade projektet aldrig kommit så långt som
till stämmobehandling. Nu föll det på ”mållinjen” och med en knapp skillnad i röstetal.
Det är en besvikelse för många – kanske särskilt för Arne – men så kan det gå i en demokratisk process.
Jag nämner Arne Nygren särskilt i denna
krönika. Vid vår årsstämma avgick Arne som
ledamot och vice ordförande i vår styrelse
efter 10 års värdefullt, engagerat och uppoffrande arbete. Nu önskar vi Dig Arne en
skön och avkopplande sommar och mer tid
för familjen och Ditt författarskap.
Installationen av perlatorer är nu i det
närmaste slutförd. Styrelsen har redan fått
bevis på att vattenförbrukningen minskat.
Även den planerade renoveringen av våra

Lennart Högzell
ordförande
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