
 

 

 

 
 
 
  
Nr 6 Juni 2019 
Redaktionen 

Vi i Brf Vikingen är bostadsrätts-
föreningens  informationsblad som 
sammanställs av Matz Eklund på 
Spetsudden.  Har du foton från 70 
eller 80-talet interiör eller exteriör? 
 matz@spetsudden.se 
 

Ordförande har ordet 

När man kommer upp till Vikingen 
förenings egen lokal så passerar 
man miljöbehållarna. Det är så 
tråkigt att se hur sopberget av 
andra sopor ställs utanför. Det är 
kylskåp, möbler och allehanda 

bråte. Behållarna tillhör Förpackningsinsamlingen 
och de är producenterna av förpackningar som 
bettlar för allt. Om det fortsätter att lämnas andra 
sopor här så är risken stor att vi blir av med 
behållarna.  Visa respekt och kasta bara dina 
förpackningar och flaskor i de gröna behållarna. 
 
Du som fortfarande röker, kasta inte fimparna på 
marken eller kasta ut från balkongen, någon 
måste plocka upp fimparna efter dig.  
 
Du som grillar på våra gårdar, ta med dig dina 
sopor och kasta dem i sopnedkastet. Många 
slänger matresterna i papperskorgarna, det drar 
råttor och fåglar till papperskorgarna. 
 
Lev väl!  
 
Taylan Inal 
Ordförande 
 

Förvaltarens skadedjursskola Nr 13 

 
Vanlig tvestjärt (Forficula auricularia) 
På dagen döljer den sig under stenar och på 
liknande mörka och fuktiga platser, medan den på 
natten strövar omkring och ganska ofta kommer 
in i bostäder. Den lever av mjuka, saftiga frukter 
och andra växtdelar, särskilt sådana som är 
skadade, till exempel maskätna äpplen och päron. 
Den kan också äta mindre insekter, till exempel 
bladlöss.  
 
Hanne och hona kan särskiljas genom formen på 
tången, vars skänklar hos honan är raka på 
insidan, så att kanterna i vila nästan berör 
varandra, medan de hos hannen är starkt 
bakåtböjda. Hos hannen växlar tångens längd 
mellan olika individer från 2,5 mm ända till 9 mm. 
Honan utför en sorts yngelvård genom att hon 
med sin kropp skyddar inte bara äggen, utan även 
de nykläckta ungarna, som ganska länge under 
uppväxten håller ihop i familjer. Förr trodde man 
att tvestjärten gärna kryper in i öronen och kniper 
sönder trumhinnorna, därför kallade man den för 
öronmask. 
 
För anmälan om sanering kontakta  
075-245 1000  
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Garaget 

Nu äntligen är garageburarna på plats. Det 
kvarstår lite småfix och Smart parkering kommer 
att börja kontakta alla som bokat en bur. 

 

En bur har 3 platser, detta innebär att det är 3 som 
delar buren. Man får tre nycklar per plats till ett 
klass 2 hänglås.  

Det Finns fortfarande några burplater kvar att 
hyra i övrigt är garaget och taket fullt uthyrt. 
Kontakta Smart P om du är intresserad av 
burplats. 

Kontakt via mail - info@smartp.se, Kontakt via 
telefon - 0771-80 88 80 

De har öppet vardagar mellan 08:00-17:00 

Som vi informerat tidigare så förekommer 
takdropp från dräningeringshål på många ställen. 
Entreprenören har försökt att lokalisera alla 
ställen där det droppar och där det står bilar och 
monterat upp tillfälliga rännor.  

Om du anmält att det är fläckar på din bil och SBS 
ännu inte kontaktat dig så kontakta snarast: 

Joakim Sahlin, ansvarig på SBS tel:  070-769 36 42, 
joakim.sahlin@sbsbetong.se 

 

Smart Parkering har ännu inte fått Kamerorna att 
fungera tillfredställande, arbete med kalibrering 
pågår. 

Dörrarna på gavel och 
baksida har det varit 
problem med. Det har 
konstaterats varje gång 
att det är ett materialfel 
på Assas produkter. Det 
har åtgärdats utan 
kostnad men det är inte 
tillfredställande. Om de 
inte får kontroll på sina 

produkter måste dessa bytas ut. 

När entreprenaden har en godkänd slutbesiktning 
kommer vi att se över om vi kan rita om vissa p 
rutor för att få plats med fler bilar och bättre 
utnyttja garaget. 

Vi kommer att förbättra tvättplatsen med klinker 
på golvet och en lång avloppsränna i mitten samt 
varmvatten.  

Motorcyklar – Mopeder- Scotrar 

 
 
Bostadsrättsföreningen som ägare av 
byggnaderna i föreningen, måste med hänsyn till 
risken för brand eller konsekvenserna av brand 
ställa särskilda krav på en löpande kontroll av 
brandskyddet. 
 
Nu är garaget färdigställt, om du har en 
MC/Moped/scoter får du inte längre parkera på 
gårdarna eller i cykelrum. Vi hänvisar till Smart 
Parkering för att boka en plats i garaget. 
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Gästrummet  

Är stängt för renovering och 
öppnar igen den 1 Juli. Under 
juli är Vikingen stängt så för att 
boka tider kontakta  
 
Malek Bahrami telefon 070-
795 31 57. 

 
 

 

Vikingen 

Vecka 25-30 är Vikingens samlingslokalen stängd. 
  

Rökning 

Regeringen vill minska svenskarnas bruk av tobak 
för att nå målet om ett rökfritt samhälle till 2025. 
Rökning förbjuds på vissa allmänna platser, såsom 
uteserveringar, lekplatser, busshållplatser och 
idrottsplatser från och med 1 juli 2019.  
 
Det gäller inte på prviat mark men styrelsen inför 
rökförbud på lekplatserna. Barnen som leker där 
ska inte behöva andas in giftig rök. 

 
Du som röker ska INTE kasta din fimp på marken 
eller kasta ut den från balkongen. 
 

Pubkvällar i Vikingen 

Pubkvällar med gästkockar anordnas i 
Vikingen, Narviksgatan 19.  
 
Vi startar upp igen fredagen den 23 

augusti då är det kräftkalas. 
 

Fritidskommittén 
 

Sophantering 

Grovsopor kan lämnas gratis på Stadens 
återvinningsstationer. Närmast är 
 
Bromma,  Linta Gårdsväg 16 
Öppet; måndag-torsdag 09:00-17:00 

fredag-söndag 10:00-20:00 
 
Hässelby,  Lövstavägen 491 
Öppet, måndag-torsdag 09.00-17:00 

fredag-söndag 10:00-20:00 
 
Glas/papper/kartong/plast/metall/batterier kan 
lämnas i de två miljöstationer i närområdet. Högst 
upp på Stavangergatan intill det gröna garaget 
finns en station och intill vändplan på 
Narviksgatan finns en annan. 
 
Obs ingenting får ställas utanför behållarna. 
 
Vi kommer att hyra in två container efter 
sommaren, de kommer att stå två dagar. Mer 
information kommer. 

Grillning på gårdarna 

 

Nu stundar härligt varmt och soligt väder som inbjuder 
till att grilla. Vi har grillplatser på flera ställen inom  
föreningen.  
 

Vänligen, när du grillat färdigt ta med 
dig dina matrester och kasta dem i 
sopnedkastet och inte i 
papperskorgarna. Fåglar dras till 
papperskorgarna och en och annan 

råtta. Det är bra om grillkol eller grillbriketter får 
brinna klart. 

 



 

 

Friköp av tomträtterna 

Vi har kontaktat Stockholm Stad och deras 
Expolateringskontor för att efterhöra om 
föreningen kan få en offert på att köpa loss 
marken i vår förening.  
 
Exploatiengskontoret meddelar att samtliga våra 
tomträtter är belägna i anslutning till pågående 
planarbete där staden planerar större 
investeringar. Då planens omfattning ännu inte 
fastställts begränsas möjligheterna till friköp 
varför Staden inte kan medverka till friköp i 
dagsläget. 
 
Vi har möjlighet att återkomma när planen är 
fastställd med ny ansökan. 
 

Nostalgi 

 
Genomgående matargata idé skiss för 
miljonprogrammet. 

 
 
Prefabricerade betongblock kommer med lastbil. 
Hela föreningen byggdes på ett år. En del av de s.k 
miljonprogrammet. 
 

Fakta om Husby 

 Invånare 11.719 
Medelålder 42 år 
Utländsk bakgrund 87,3% 
Kommer från: Europa 12% 
                          Asien 46,6 % 
                          Afrika 35,9%  
    Amerika 4,3% 
Medekinkost kvinnor 191. 300 kronor,  
män 242.300 kr. 
Öppet arbetslösa 7,1%. 
Bor i hyresrätt 5.870,bostadsrätt 909 st. 
 
Källa DN  
 

Midsommar i Akalla By 

Kom och fira midsommar tillsammans med oss! 
 
Kl.11-12 Midsommarstången kläs 
Kl.12 Midsommarstången reses 
Kl.12:30 Dans kring stången 
Kl.14:00 Clownen Lidiana uppträder 
Kl.15:00 Dans kring stången 
Kl.16 Firandet avslutas 
 
Det kommer att finnas Hoppborg, chokladhjul, 
sockervadd, popcorn & hotsnack, grill, brända 
mandlar. godisförsäljning m.m 
  
Varmt välkomna! 
 

 
 

 
Glad Midsommar! 

 
 
Idé & layout MZE/2019-06-18  


