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* Stefan Lundstrom ny fastighetsforvaltare hos oss
Uffe Mattsson lamnar foreningen for nya arbetsuppgifter inom ISS. Uffe fortsatter
dock och stottar oss i arbetet med upphandlingen av nytt styr- och reglersystem (se
mer langre fram). Fran och med den 1 februari tar Stefan Lundstrom over uppdraget
som fastighetsforvaltare for var forening.
Vi halsar Stefan hjartligt valkommen till Kungsholmen och Herden 8!

* Stamma onsdag 23 maj 2007
Vi planerar att halla 2007 ars ordinarie fbreningsstamma onsdag 23 maj. Eventuella
motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars. Glom inte att underteckna samt
ange namn, gatuadress och lagenhetsnummer. (Skicka garna eventuella motioner
elektroniskt ocksa.)

* SBC-kurser for medlemmar
SBC ger under varen tva olika kurser som riktar sig till medlemmar i bostadsrattsforeningar. Vi ser del som mycket positivt att sa manga som mqjligt av vara
medlemmar kan sa mycket som mqjligt om bostadsratt oavsett om man sitter i
styrelsen eller ej.
Foreningen star for kurskostnaden for de medlemmar som onskar ga pa nagon av
dessa kurser. Om man daremot uteblir fran kursen kommer vi att fakturera
kurskostnaden.
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Anmal ditt intresse tillforsaljningar(S>brfherden.seeller ring foreningens sekreterare
Ola Schneider pa tel 08-764 8970 (dagtid). Ange namn, adress, lagenhetsnummer, epostadress samt vilken kurs och datum ni onskar ga.
Las om kurserna pa www.sbc.se (logga in med anvandamamn "brf herden 8" och
losenord "5609").
• Du och dinforenins - erundldeeande oversiktskurs i bostadsrattskunskap
Kursen riktar sig till styrelser och de medlemmar som styrelsen utser. Det ar en
grundlaggande utbildning men utan djupdykningar. Kursens syfte ar att ge deltagarna
okade insikter och kunskaper om styrelseuppdragets mangskiftande delar.
Kursen ges i Stockholm (SBC:s lokalerpa Luntmakargatan):
- 28 februari, kl 17-19
• Dra ditt stra till slacken
Detta ar en kurs for medlemmar som funderar pa att stalla upp i styrelsen, men som ar
osakra pa vad det innebar. Kursens syfte ar att visa att gott omdome och sunt fornuft
ar de viktigaste fbrutsattningama for ett bra styrelseengagemang.
Kursen ges vid tva tillfallen i Stockholm:
- 22 mars kl 17:30-21,
- 12aprilkl 17:30-21.

* Bostadsrattsmassa fredag 30 mars - sondag 1 april 2007
SBC, HSB och Riksbyggen arrangerar Bostadsrattsmassa pa Stockholmsmassan,
Alvsjo/Stockholm. Massan ger svar pa "allt som galler bostadsratt". Ordinarie entre ar
100 kr. Vi skickar med tva fribiljetter i delta infoblad. Behover man fler ar det tillatet
att kopiera biljetten!

* Nya hemsidan www.sbc.se/herden8 ar nu i drift!
Foreningens nya webbplats ar nu i drift. Den som letar efter oss pa den gamla
webbadressen kommer framover att automatiskt att lankas till den nya platsen.
Det framsta skalet till att vi nu overgar till den standardlosning for hemsida som SBC
tillhandahaller sina medlemmar ar att det blir lattare att underhalla webbplatsen. Man
kan kanske inte gora sa mycket egen layout - men vi bar ju var hemsida till mer
"langvarig" information.
Surfa garna in och las vad som firms pa nya hemsidan. Synpunkter och ideer far ni
garna skicka till styrelsen eller till var webbmaster.
Det firms mojlighet att logga in med losenord. Vi nyttjar dock inte den mqjligheten, i
vart fall inte inledningsvis. Vi tycker att all var information ocksa ska vara tillganglig
for "allmanheten", dvs for maklare, eventuella kopare och alia andra intresserade.
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* Forsaljningspriser 2006
Vi far en del fragor om forsaljningspriser, men vi svarar aldrig pa vad en enskild
lagenhet har kostat. Den typen av uppgift (som fmns i vart sk Lagenhelsregisler) ar
namligen sekretesskyddad enligt Bostadsrattslagen. Vi kan daremol redovisa prislagel
mer allmant. Ur den kommande arsberatlelsen klipper vi fbljande statistik om
forsaljningspriser i Brf Herden 8:
Forsaljningspriser (kr/kvm)
2002
27 100
15400
21 600

Hogsta
Lagsta
Medel

2004
31 600
20500
26100

2003
31900
17200
22900

2005
38800
21000
29900

2006
47700
26700
36800

Overlatelser (antal)
2002

2003

2004

2005

2006

53

32

41

35

41

* Upphandling av nytt styr - och reglersystem
Det har blivit dags att se over fastighetens styr- och reglersystem. Dvs systemet som
skoter och 6'vervakar fjarrvarmen och ventilationen i fastigheten. Styrelsen har darfb'r
inlett ett samarbete med en konsult inom delta omrade. Konsulten bistar oss vid
upphandlingen av nytt styr- och reglersystem. Vi raknar med att hela upphandlingsprocessen ska hinnas med under varen. Uppdateringen/utbytet av diverse
komponenter i anla'ggningen som fmns i var fjarrvarmeundercentral, UC, (kallaren
under S:t Goransgatan 98) raknar vi med ska inledas efter sommaren.

* Foreningens "lagenhetsaffarer"
Foreningens nya lagenhet pa Arbetargatan 23 A ar klar. Forsaljning via maklarfirman
HusmanHagberg pagar i skrivande stand.
Foreningen har ocksa fatt tillbaka en hyreslagenhet (67 kvm) pa Mariebergsgatan 30.
Vi ska bygga om la'genheten till 3 rok och darefter upplata den med bostadsratt. Vi
later som vanligt en maklare hantera sjalva forsaljningen (upplatelsen) nar lagenheten
ar renoverad.

* Nya belysningen i kallaren ar klar
Nu ar installationen av ny belysning i kallargangarna klar. Det aterstar bara nagra
cykelrum som ocksa ska fa lampor som lands via rorelsekannare.
Vi uppmanar alia med trasiga glodlampor inne i det egna kallarforradet att byla dem!
Kallarlamporna pa Arbelargalan 27 ar av specialsort eftersom denna kallare ar ett
skyddsrum. Kontakla var fastighetsskolare Micke Jarlelind sa hjalper han till!
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• Nya broschyrer for bostadsrattsforeningar och dess medlemmar
Skatteverket har omarbetat sina broschyrer efter de nya regler som riksdagen
beslutade om strax fore jul. Broschyrerna kan laddas ner fran www.skatteverket.se
eller bestallas via Skatteverkets servicetelefon 020-567 000.
• "Skatteregler/or bostadsrattsforeningar och deras medlemmar" (SKV 378), ange
direktval 7916 om du bestaller via servicetelefon.
• "Forsdljning av bostadsratt" (SKV 321), ange direktval 7404.

* Energispartips
Fran Fortum har vi fatt en liten skrift som heter "For battre gemensam ekonomi nagra sma tips som ror energianvdndningen i van hus". Vi bifogar en sida fran den
skriften med olika tips pa saker som kan spara pa energin, och darmed ocksa halla
foreningens gemensamma kostnader sa laga som mojligt.
Den som ar intresserad av tips pa besparingar nar det galler elanvandning kan besoka
www.fortum.se/energihjalpen.

* Raddningsverket informerar
Det blir mycket "myndighetsinformation" derma gang. Fran Raddningsverket har vi
fatt informationsbladet "Skydda ditt hem mot brdnder". Las och begrunda!
Passa ocksa pa art kontrollera att brandvamaren som fbreningen latit satta upp i alia
lagenheter fungerar. Tryck in den lilla knappen — om brandvamaren piper ar allt ok.
Piper den inte maste man byta batteri. Brandvarnarna tillhor fastigheten, dvs de ska
vara kvar nar man saljer lagenheten. Lagenhetsinnehavaren ansvarar dock for att
batteri et byts nar det ar slut.

* Overgangen tiU digital-tv 12 mars 2007
Utifall nagon missat vad vi skrivit tidigare vill vi bara niimna att overgangen till
digital-tv den 12 mars 2007 inte medfor nagra forandringar for oss. Kabeltv-foretaget
ComHem skoter allt och vi kommer inte att marka nagra forandringar.
Den som vill veta mer kan exempelvis titta pa www.teracom.se/digital-tv-overgangen.

* Kontakt med styrelsen
Styrelsen nar du enklast via e-post:
forsaljningarf5ibrfherden.se
ornbvggriadfSjbrfherden.se
infofaibrfherden.se
eller via telefon:
Felanmiilan

for fragor om overlatelser/fb'rsaljningar
av lagenheter samt bredband
for fragor om ombyggnation av lagenheter
for fragor som ror annat an ovanstaende amnen
070-3148500, 08-652 83 12 (styrelselokalen),
08-652 23 60 (fax till styrelselokalen).
dagtid 08-440 79 70 (felanmalan(S).iss-fs.se1
ovrig tid (akuta arenden) 08-18 70 00

Las aven pa foreningens hemsida www.sbc.se/herden8 som innehaller mycket
information. Alia viktiga telefonnummer finns ocksa pa anslagstavlorna i entreema.

For battre
gemensam ekonomi

Sovrummet

Alia kan bidra till att halla de gemensamma energikostnaderna nere.
i slutandan kan du se det pa avgiften tili Foreningen eller pa hyresavin.

Sbmnen blir lugnare och jamnare om det a'r lite svalare i rummet. Skruva ner
temperaturen istailet For att ha ett fonster oppet, det drar bara extra va'rme fran
elementen.

Glom inte heller att var mifjo skonas av lagre energianvandning.
I sa gott som alia fall handlar det inte om nagra personliga uppoffringar eller snalande,
utan lite forstandigare anvandande som Faktiskt kan ge sma inslag av livskvalite ciirekt. Ta
till exempel tvattipsen. Fern minuters centhfugering kan minska torktiden i ett torkrum med
en timme. De fern minuterna kan medfora att du slipper plocka ned fortfarande fuktig tva'tt,
eftersom din torktid a'r slut i en gemensam tva'ttstuga.
Battre somn kan ocksa vara en skank Fran ovan i en stressig va'rld. I en la'genhet dar
sovrummet bara anvands For att sova i, kan en sta'ndigt stangd dorr och lagre temperatur
innanfor ge dig en sval oas att dromma battre i.

Om du trots allt Foredrar ett dppet fonster stanger du av elementen i rummet sa
att de inte overalstrar va'rme for att kompensera draget fran fbnstret.
Ett bra tips for att slippa ha fonstret 6ppet under en la'ngre tid a'r att snabbt va'dra
rummet med korsdrag morgon och kvall.
Dra ner persiennerna eller en rullgardin sa hindrar du kylan fran att ta sig in genom
fonsterrutorna under kalla natter.
Satsa pa mysiga dunta'cken, en skon sangmatta, tofflor och morgonrock sa slipper
du frysa pa morgonen na'r du stiger upp.

Hallen
Moblera hallen sa att jackor, kla'der och skor inte blockerar elementen och hindrar
va'rmen Fran att cirkulera. Da kan du dra ner varrnen nagot utan att hallen upplevs
som svalare.
Varmekostnaden or den stdrsta
paverkbara driftkostnaden i en fas-

tighet. Om innetemperaturen sonks

Badrummet

med en grad minskas kostriaden med
ca 5 procent. Det biir stora pengar/

Koket

En dusch Forbrukar en tredjedel av den energi som gar at for att bada i badkar.
Om dina kranar star och droppar sparar fastigheten mytket varmvatten pa att du
anmaler detta till fastighetsskotaren sa att du far packningen utbytt.

Dra ner lite pa uppvarmningen om det gar. I koket bidrar bade matlagningen och
vitvarorna till att hoja rumstemperaturen.
Gemensam tva'ttstuga
Om du diskar for hand, diska och skolj i fylld diskho istailet For under rinnande
vatten, som drar tre ganger sa mycket energi.
Anvand koksflakten med fornuft. Om det exempelvis ar nollgradigt ute suger flakten ut
varrnluft som motsvarar ungeFar 2 kWh/tirnme.

Tvatta na'r du kan fylla maskinen och centrifugera ordentligt sa spar du varmvatten
och torktid.
Torktumla na'r det beho'vs, men lakan och dukar blir slatare om de torkar pa streck.

Viktig information fran Raddningsverket:

Skydda ditt hem
mot brander
De allra fiesta som dor i brander, dor i bostadsbrdnder. Ofta dr del vardagliga saker som
orsakar brdnderna, till exempel en glomdplatta
pa spisen, levande ljus eller rokning. Ear kommer lite information om vad du kan gorafor
an oka brandsakerheten hemma hos di°.
Brandvarnare - ett maste
En brand kan va'xa oerhort fort. Eftersom brander ar Ijucllosa i borjan kan det vara svart alt uppta'cka dem i lid. Da'rfdr
ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lagenhet - en bra livforsakring som inte kostar
mer an en hundralapp. Ar lagenheten stb'rre an 60 m2 bor
du ha flera brandvarnare. Det ska ocksa finnas minst en
pS varje vaningsplan i bostaden. Tank pa att Ijiidet maste
hb'ras ordentligt, till exempel bakom stangda sovrumsdorrar. Prova brandvamaren en gang i manaden och na'r du har
varit bortrest. Ta for vana att byta batten en gang om aret.
Brandvarnare aldras. Darfb'r behover de bytas ut ungefar
vart tionde ar.
Ha slackutrustning hemma
Eftersom brander va'xer snabbt, bor alia ha en handbrandslackare hemma. For bostader rekommenderar Raddningsverket pulverslackare pa minst sex kilo med effektivitetsklass 43A 233BC.
Annat som ar bra att tanka pa
• Glomda stearinljus orsakar manga brander. Anva'nd
gama levande ljus, men gor det med forsiktighet. Slack
alltid Ijusen na'r dn lamnar rummet. Anva'nd brandsakra
och stabila ljusstakar och stall Ijusen pa sa'kert avstand
fran gardiner och annat brannbart. La'rrma inte barn,
eller husdjur som gar losa, ensamma med levande ljus.
• Se till att TV:n star iuftigt. Ha aldrig dukar, blommor
eller levande ljus pa den.
• Dra ut kontakten ur kaffekokare, hartorkar och liknande
nar de inte anvands.
• Lat inte disk- och tvattmaskiner eiler torktumlare vara
igang na'r du sover eller gar hern if ran.
• Hall rent fran brannbart material pa och runt om spisen.
Rengb'r spisflakten da och da. En brand i en bortglomd
ka.strull kan latt ta sig uppat i en igenfettad spisflakt
och vidare i huset.

1

Se till att sma bam aldrig far tag i tandstickor, cigarettandare och dylikt.

• Rok aldrig i sangen eller nagon annanstans dar du
riskerar att somna.
• Se till att glodlampor och spotlights inte kornmer at
nagot brannbart. Anva'nd skyddskapor pa lampor i
garderober och andra platser dar brannbart material kan
komma i kontakt med lampan.
• Byt blinkande lysror omedelbart och byt samtidigt
glimtiindaren.
Var ra'dd om elsladdar sa att de inte kla'ms och skadas.
Byt dem orn de ar trasiga.
Hall trapphuset rent fran brannbart material och s&dant
som star i vagen vid en utrymning.
Minska risken for anlagda brander genom att halla
dorrar till kallare och vindar lasta. Forvara inte heller
brannbarl material intill fasaden eller i trapphuset.
Forvara aska fran oppen spis och liknande i metailkarl
med lock i minst fern dygn efter att den har brunnit ut.
Sedan kan den slangas bland bvriga sopor.
I din lagenhet far endast mindre mangder brandfarliga
vatskor, till exempel losningsmedel, spolarvatska och
bensin, och gaser forvaras utan tillstand fran byggnadsna'mnden. Gasolfiaskor far rymma hogst fern liter och
behaliare med brandfarlig vatska hogst tio liter. Lampligaste stallet att forvara varorna ar ute pa balkongen (ej
inglasad), garna i ett skap. Vid sadan forvaring far behallama vara storre.
Forvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vatskor och
gaser i kallaren eller pa vinden.
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Om det borjar brinna
Radda, varna, larma, slack
Eftersom en brand kan vaxa fort galler det att agera direkt.
Det ar nar branden fortfarande ar liten som man har chans
att slacka sjiilv. Tiink igenom fore hur du ska bete dig och
ta dig ut om det borjar brinna.

Annan brand
Ar branden liten, forsok att slacka. Men ta inga onodiga
risker. Finns handbrandslackare till hands: ryck ur sprinten.
narma dig branden i Idg stallning och spruta mot det som
brinner, inte mot lagorna. Hall dig under roken.

Grundregeln ar
RADDA - VARNA - LARMA - SLACK.

Nar du inte kan slacka sjalv
Har du ingen mojlighet att sla'cka pa ett sakert satt ar det
viktigaste att du snabbt tar dig ut. Sta'ng dorren till rummet
dar det brinner och stiing ocksa liigenhetsdoiTen nar alia
kommit ut. Annars sprids roken ut i trapphuset. Larma 112
och varna grannarna.

Brand i kla'der
Om det brinner i nagons kla'der - se till att snabbt fa ner
personen pa golvet. Om man star upp eller springer runt
sprider sig branden snabbare och dessutom okar risken
for brannskador i andningsvagama. Slack elden genom att
sla'nga en filt eller liknande over personen. Tata till mot
kroppen fran huvudet och nerat sa att branden kvavs. Det
ar viktigt att det du slacker med ar gjort av naturmaterial.
Konstfibrer, som till exempel fleece, tar la'tt eld.
Brand i kastrull
Skulle det bdrja brinna i en kastruil, flytta den fran plattan
och kva'v branden med ett lock. Anvand aldrig vatten om
det brinner i margarin eller olja, da "exploderar" det brinnande fettet. Det blir en valdsam brandspridning och du
kan bli allvarligt brannskadad.
Brand i TV
Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Slack med en handbrandslackare eller genom att halla pa vatten.

Brand pa annan plats i florbostadshuset
Stanna kvar i lagenheten. En lagenhetsdorr star normal!
eniot en brand i cirka 30 minuter. Vata handdukar hjalper
till att tata runt dorren och i brevinkastet. Ga aldrig ut 1 ett
rokigt trapphus och anvand aldrig hissen vid brand. Larma
112 och pakalla uppmarksamhet genom tonstret eller
balkongen.
Behovs hjalp - larma '112
Behovs hjalp, ring 112. Da hamnar du hos en larrnoperator
p^ SOS-centralen. For att fa den ba'sta och snabbaste hjalpen - svara pa operatorens fragor om vad som bar intraffat,
var det har ha'nt, vilket telefonnummer du ringer ifran och
sa vidare. Hjalpen blir inte forsenad for att du svarar pa
manga fragor. Nar du pratar med en operator, iarmar en
annan samtidigt raddningstjansten och skickar den till platsen. Mot upp nar hjalpen kommer for att visa va'gen och
spara tid.
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