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Årsmötet 20 maj 2019 
52 röstberättigade medlemmar var närva-
rande på årets föreningsstämma 20 maj. 
Föreningens sekreterare Leif Held och 
suppleanten Lars Juselius ställde inte upp 
till omval i styrelsen. Till ordinarie 
ledamöter valdes Frederick Bid Namrood 
(nyval), Herbert Silbermann (omval) och 
Lucas Held (omval). Till suppleanter 
valdes Eyob Araya (nyval), Fariba 
Rahnama (omval) och Martin Söderblom 
(nyval). 

Vid det konstituerade mötet valde 
styrelsen till ordförande Hans Ohlsson, 
vice ordförande Anders Hansson och 
sekreterare Roland Pettersson. 
Stämman ansåg att motionerna 1, 2 och 4 
var besvarade av styrelsen. Motionerna 3 
och 5 avslogs av stämman. 
Stämman antog enhälligt de nya 
stadgarna. För att de nya stadgarna skall 
gälla tas ett andra beslut på en extra 
stämma den 30 september 2019. 

 
 

Jubileumsfest 
Som nämndes i förra utgåvan av 
PargasNytt fyller föreningen 40 år 2019 
och skall uppmärksammas med en fest. 
Nytt datum är spikat och det blir lördagen 
7 september 2019. Vi startar upp klockan 
12.00 och håller på så länge medlem-
marnas intresse är på topp. Det blir lite 
förtäring och musik samt framför allt 
aktiviter för vuxna och barn. 
Huvudansvarig för dagen och kontakt med 
leverantörer är Roland Pettersson. 
Aktiviteterna håller Martin Söderblom i och 
har du en idé så kontaktar du honom. Nu 
är det bara att hoppas att vädergudarna är 
på gott humör den lördagen. Inbjudan med 
tider kommer i augusti. 
 
 

Tätskiktrenovering och tillhörande 
markarbeten på gårdarna 
Tätskikten på gårdsbjälklagen och 
väggarna under mark till garagen måste 
åtgärdas för att inte vattenskador skall 
uppstå i konstruktionen kring garagen. 
Anbuden som kommit in är under 
utvärdering och nollställning. När det är 

klart och styrelsen har kostnadsbilden klar 
för arbetena med stommen kommer nivån 
för markarbetena att fastställas och ingå i 
entreprenaden. Styrelsen kommer då att 
kalla till ett informationsmöte för Pargas 
medlemmar. 

 
 
  



 

Regler för ändring av lägenhet 
På förekommen anledning är det på sin plats att påminna om regler för ombyggnad av en 
lägenhet. 
Om det avser en väsentlig ändring av lägenheten måste du enligt plan- och bygglagen göra 
en bygganmälan hos kommunen minst 3 veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens 
styrelse måste också godkänna ändringarna. 
Viktiga punkter i korthet 

 Bärande innerväggar får inte ändras. 
 Renovering/ombyggnad av våtrum skall följa branschregler för våtrum (BBV), samt 

råd och anvisningar för vattensäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll 
(GVK). 

 Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. 
Ombyggnad av elsystemet som berör fastighetens stigarledning, el-central eller det 
ordinarienätet är inte tillåtet.  

 Ombyggnad av vvs-system får endast utföras av behörig person. 
 Ändring eller igensättning av befintlig ventilation för inte utföras. 
 Du är ansvarig för att byggavfall forslas bort och inte lämpas i soprum eller andra 

gemensamma utrymmen eller i säckar utanför huskroppen. 
Observera att om du anlitar en inte behörig person för tekniska arbeten eller en som inte 
innehar F-skattdedel och en skada uppstår gäller ingen försäkring och du blir 
betalningsansvarig för kostnaderna att åtgärda felen. Det skall alltid finnas en faktura med 
momsregistreringsnummer. Brf Pargas har som princip att vidarefakturera alla 
kostnader, som uppstår vid felaktiga installationer. 
Alla förändringar av lägenhetens utseende och funktion skall godkännas av styrelsen. 
Har du idéer om ändringar i din lägenhet, kontakta styrelsen. 
Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad eller renovering av din 
lägenhet. Anslå gärna i portuppgången innan du påbörjar arbetet. Arbeten får inte utföras på 
kvällar eller nätter. 
 

Styrelsens jourtider 
Har du frågor till styrelsen finns det alltid någon styrelseledamot tillgänglig på 
Mariehamnsgatan 26 i styrelserummet varje onsdag kl. 19.00 – 19,30. Dock är det uppehåll 
under sommar och återupptas i mitten av augusti. 
 

Fastighetsservice 
En påminnelse att Brf Pargas har ett rum för 
fastighetsskötare på Mariehamnsgatan 6. 
Han finns där en gång i veckan, tisdagar 07-30 – 
08.30, för att ta emot nycklar och snabbt komma 
överens med de boende om tid för sina besök i 
lägenheterna. 
 
 
  



 

Garagen är inga förråd 

 Bild 1 Bild 2 
 
Tyvärr utnyttjar ett flertal sin garageplats 
även till förråd. Det förvaras en hel del 
brännbart material i garagen och det skulle 
förvärra situationen om en brand uppstår i 
garaget. Bild 1 visar en prydligt utnyttjad 
garageplats med en omgång däck och 
diverse material för bilskötsel. Bild 2 
däremot en inte acceptabel garageplats, 
som används till källarförråd. Det har även 
förekommit att gamla uttjänta bilbatterier 
kastas i soptunnan i garaget, så vår 
förvaltare tvingas ta hand om dessa. Detta 
agerande är oacceptabelt. Det är inte 
tillåtet att tvätta bilen i garaget. 
Styrelsen tog till sig motionen om 
kameraövervakning i våra garage. En 

första överslag visar att priset för detta är 
överkomlig, så arbetet går nu vidare med 
inhämtande av offerter och tillstånd från 
Datainspektionen att installera kameror.  
I samband med stomrenoveringen i 
garageplanet fräschades garagen upp 
med nya ytskikt och bättre belysning. 
Kostnaderna för uppfräschningen och 
eventuella kameror kommer att belasta 
hyran av garageplatsen.  
När allt är på plats kommer styrelsen att 
säga upp samtliga garageplatser, och nya 
avtal med uppdaterade ordningsregler och 
ny avgift skall tecknas av hyresgästen, för 
att denne skall få behålla sin garageplats. 

 
 

Låstaggar 
Låstaggar till miljöstationen går sönder 
eller slarvas bort vilket inte är bra. Viktigt 
att Ni anmäler förlusten så kan vi spärra 
”taggen”. Detta gäller även för låsbrickorna 

till entrédörrarna och garagen. Ny ”tagg” 
kan sedan hämtas ut mot beställning till en 
kostnad av för närvarande 200 kr. 

 
 
 
  



 

 

Inglasade balkonger 
 

Flera av medlemmarna har inglasat sin balkong. Du som inte gjort det, men har för avsikt att 
göra det måste först teckna avtal med Pargas innan beställning och montering av 
inglasningen. Man får inte heller att värma upp balkongen genom att hålla balkongdörren 
öppen när det är kallt ute. Kontroll kommer att ske med värmekamera och åtgärder vidtas 
mot de boende som slarvar med detta. 
 
 
 

Tunnelbanan Akalla – Barkarby 
Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla 
till Barkarby station har påbörjats. De boende i Brf 
Pargas kan komma att störas av buller från 
språngningsarbetena. Störningar förekommer ju 
även från det stora vägprojektet Förbifart Stockholm 
inom samma område på gamla flygfältet i Barkarby. 
Vi hoppas miljökraven är så högt ställda att 
störningarna blir minimala. 
 
 
 
  



 

Miljöfarligt avfall med mera 
Miljöfarligt avfall och annat avfall som exempelvis fogmassor, spackel färgrester mm får 
absolut intet hällas ut i vasken eller spolas ner i toastolen. Då blir det ofrånkomligen stopp i 
avloppsrören och föreningen drabbas av ytterligare en vattenskada. Sådant avfall skall inte 
heller tömmas i vårt miljörum. Där hör inte heller utbytta tvättmaskiner, spisar och kyl- och 
frysskåp hemma. Dylika produkter skall lämnas i retur när men införskaffar nya vitvaror. 
På Miljöstationen utanför ICA kan du lämna ditt avfall några gånger per år. Årets schema 
finns på bilden nedan. Du finner uppgifterna på Stockholm Vatten och Avlopps hemsida. På 
nedan angivna tider finns en lastbil finns på bredvid ICA för att ta emot ditt avfall. 

 
 

Uppställda portar 
Uppställda portar är ett problem då det 
drar ut värme under den kalla årstiden 
men även släpper in damm och insekter 
under sommaren. Håll portarna till 
loftgångarna stängda. På grund av dessa 
skäl är uppställningsbeslagen för 
loftgångsdörrarna borttagna. 
Entréportarna till Mariehamngatan samt 
gårdarna skall vara stängda av samma 

skäl och dessutom att hålla obehöriga 
utestängda från Pargas byggnader. Möter 
du en någon okänd person inom våra 
byggnader, så fråga om denne bor i huset 
eller vilket ärende denne har. 
Upplever du att störande personer 
befinner sig inom husen skall du kontakta 
ordningsbolaget SOB AB 08-519 315 21 

 
 
  



 

FÖRENINGSKONTOR/STYRELSELOKALEN 
Styrelsen har jourtid onsdagar kl 19:00 – 19:30 
Mariehamnsgatan 26 (ingång via 
tvättstugan)  
Postadress: Finlandsgatan 10, 
164 74 Kista   
Telefon:  08-751 54 04   
Email: info@pargas.se,   
Hemsida: www.pargas.se  

OBS! De som bor på Mgh 6–22 kan för 
ärenden till styrelsen  – exempelvis lägga 
meddelande i brevlådan – komma in Mhg 26 
på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 
kl 18:00 och 20:00. För att kunna komma in i 
trapphuset på Mhg 26 måste den blå 
låsbrickan som går till källare, tvättstuga och 
miljö-rum användas. 
Styrelsen har jour på onsdagar mellan kl 
19:00 och 19:30.  

Brf Pargas funktionärer 

Styrelseledamöter 
Namn Befattning Telefonnummer 
Hans Ohlsson,   
Anders Hansson,   
Roland Pettersson 
Frederick Bid Namrood 
Herbert Silbermann 
Lucas Held 
Susanne Lindblom   
Eyob Araya 
Fariba Rahnama 
Martin Söderblom 

ordförande 
vice ordförande 
sekreterare  
ledamot  
ledamot  
ledamot  
ledamot 
suppleant  
suppleant 
suppleant 

070 – 755 83 11 
070 – 924 21 24 
070 – 755 37 27 
070 – 218 24 30 
070 – 497 32 24 
073 – 615 49 63 
 
073 – 586 83 61 
070 – 616 86 90 
072 – 449 46 37 

Ansvarsområden 
Ekonomi, avtal, lån, försäkring  Hans Ohlsson, Herbert Silbermann, Roland Pettersson  

Fastighetsunderhåll, inköp, energi,   Hans Ohlsson, Anders Hansson, Roland Pettersson  

Underhållsplan  Herbert Silbermann, Frederick Bid Namrood  

Mark, lekplatser, cykel- & barnvagnsrum Susanne Lindblom, Lucas Held, Fariba Rahnama, 
Martin Söderblad 

Parkering utomhus inkl. felanmälan Herbert Silbermann 

Fakturor, inköp Lucas Held, Hans Ohlsson, Frederick Bid Namrood 

PargasNytt, PargasInfo, studier, hemsida  Hans Ohlsson, Anders Hansson, Roland Pettersson 

Uthyrning lokaler samt tillsyn Anders Hansson, Eyob Araya 

Data, IT, TV, lås- & bokningssystem, 
låssystem, kamera miljörum  

Anders Hansson, Eyob Araya, Fredrick Bid Namrood 

Kontorsadministration, bastu  Frederick Bid Namrood, Fariba Rahnama 

Snickarbod (bokning) Ted Popoff (08 - 750 80 92)  

Valberedning 
Hans Westerlund sammankallande (mobil:070 – 544 07 94), Jan-Erik Gustavsson (073 – 
665 57 01), Helena Moron (070 – 561 83 15), Yasir Ali Baloch 

Föreningens lekmannarevisorer 
Nanna Franzén ordinarie (070 – 361 96 08 ), Faramarz Baradaran 
 
 



 

Denna skrift är utformad och tryckt av Reklamtryck, Mariehamnsgatan 8 i Akalla Kontakta dem för trycksaker, kontorsmaterial, 
presentreklam, profilprodukter samt andra produkter som skyltar, banderoller med mera. 

08 – 437 497 81 / 070 – 731 06 60 www.reklamtryckstockholm.se 

 

Servicefunktioner 

HSB:s områdeskontor, Finlandsgatan 10 
164 74 Kista, Tel. 010 – 442 11 00 

Öppettider 

Sommartid 1/7 – 31/8  
 
 
Övriga delar av året 

Måndag 
torsdag  
 
måndag och onsdag 
tisdag och torsdag 

08:00 – 12:00  
13:00 – 18:00  

 
08:00 – 12:00  
13:00 – 18:00  

HSB teknisk förvaltning och fastighetsskötare i Akalla 

Felanmälan per tel. 010- 442 11 00 (helgfria måndagar - fredagar) 
 
via hemsida www. pargas.se 
 
direkt till fastighetsskötare Finlandsgatan 10, helgfri må – fre 7:00 
– 8:00, tel. 08 – 751 11 12, Mariehamnsgatan 6, tisdagar 07.30- 
08.30 
 
HSB:s jourtjänst (08 – 695 00 00) tillkallas endast vid nödläge på 
icke arbetstid. Därmed avses situation när hjälp inte kan vänta till 
följande arbetsdag. Exempel på sådan situation är när det finns risk 
för vattenskada på fastigheten. Då bör jourinsats alltid tillkallas.  
Vid osäkerhet om jourtjänst skall tillkallas försök att nå någon i 
styrelsen. OBS! Om jourinstas tillkallas utan saklig anledning kan 
ersättning avkrävas den medlem som tillkallat jourtjänsten. Exempel 
på sådan situation är om tvättstugans utrustning inte fungerar. 

Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB 
Vid störningar 22.00–05.00 måndag - söndag   Ring 08-519 315 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


