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BRF Pargas Jubileumsfest 7 september 

 

Lördagen den 7 september var det dags 

att för föreningens medlemmar att samlas 

på gräsytan mellan de husen på 

Mariehamnsgatan 22 och 28. Väder-

gudarna var inte med oss till att börja med. 

Starskottet med mingel och bubbeldricka 

var utsatt till kl. 12.00, men klockan 11 

kom det en regnskur över fastigheterna 

Pargas 1 och 2. Den varade i lite drygt en 

timme och efter regn kom som brukligt 

solsken. Så eftermiddagen kunde fest-

deltagarna fira i härligt solsken. Tips-

promenaden avverkades i delvis lätt regn, 

men det bekom medlemmarna föga och kl. 

13.00 samlades alla i och utanför det 

hyrda tältet och de fyra musikerna i The 

Surfin Saints släppte loss med gamla goda 

50- och 60-tal låtar. Festdeltagarna var 

med på noterna och stämningen blev hög 

och alla trivdes i det tilltagande solgasset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan var det dags för ordföranden Hans 

Ohlsson att avtacka de tre ledamöterna 

Susanne Lindblom, Leif Held och Lars 

Juselius, vilka avgick ur styrelsen vid 

årsstämman i maj. 

Därefter var det hög tid att hugga in på 

grillbuffén, vilken förtjänstfullt serverade av 

Mats och Sanna Hestad. 

 

  



 

Menyn bestod av följande: 

Lax- & scampisallad med pinjenötter & 

senaps- & honungsdressing 

Ceasarsallad med kycklingspett, parme-

san & surdegskrutonger. 

Delikatesspotatissallad med gräslök & 

rädisor. 

Klassisk potatissallad med kapris & vårlök. 

Bearnaisesås & BBQ-sås. 

Surdegsbröd & smaksatt färskost. 

Från grillen: Flankstek, färsk chorizo & 

fänkåls-salsisscia. 

För vegetarianer fanns grillad haloumi att 

tillgå. 

Buffén fick högsta betyg av alla gästerna, 

vilket inte förvånar undertecknad då 

Hestad Restaurang och Catering AB vet 

hur man fixar en lyckad grillmeny i det fria. 

Till hjälp med att de till att det fanns dryck 

tillgängligt och tillgång till nybryggt kaffe 

hade Carl Lindvall engagerats, och han 

med kollega hade fullt upp med att fylla på 

med dricka och ha glas och kaffemuggar 

redo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När alla var mätta och belåtna efter maten 

var det dags för The Surfin Saints att dra 

igång för ett andra uppträdande. Stäm-

ningen var på topp efter musiken och det 

avrundades med en prisutdelning i Tips-

promenaden. Det var b ara 2 stycken som 

klarade av att ha rätt svar på de 13 

frågorna, som alla hade anknytning till 

BRF Pargas. 1:a priset gick till Elena 

Moron, 2:a till Zelda Held. 3:e till Heidi 

Held. Priserna bestod av presentkort. 

Det fanns flera aktiviteter till våra barn, 

men tyvärr var det väldigt få barnafamiljer 

närvarande, vilket styrelsen tycker var 

tråkigt. Jag har full förståelse att många 

familjer har uppbokade aktiviteter och inte 

kan närvara, men nog trodde styrelsen att 

det skulle finnas betydligt fler barn under 

eftermiddagens aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder och videor kommer att läggas upp på Pargas hemsida inom kort. 

  



 

Våra lägenhets nummer 
Är de sökbegrepp som finns i alla våra 

system. Vid alla kontakter med styrelsen 

eller HSB så försök att ha 

lägenhetsnumret tillgängligt så blir 

hanteringen av era frågor smidigare. 

Tyvärr finns det tre olika nummer bland 

våra fastigheter bland annat ett 4-siffrigt 

nummer från lantmäteriet som finns på all 

post som kommer. Detta nummer är inte 

sökbart i vårt system.  

Använd det nummer som finns uppsatt 

ovanför entrédörren till er lägenhet. Se 

bild. 

 

 

Lägenhets nr 

 

Dörr nr 

 

 

Brand i Trädgårdsstaden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brf Pargas styrelse vill med dessa bilder 

visa konsekvensen av en brand i en 

bostad. Vi uppmanar alla boende att inte 

lagra brännbart material på balkonger och 

uteplatser. Det finns risk att någon slänger 

ett brinnande föremål in på balkongerna 

eller uteplatserna. I flerfamiljshus är 

brandspridningen större i jämförelse med 

fristående bostäder och risken för att 

boende kommer till skada genom att det är 

ganska svårt att sig ut ur en bostad som 

ligger högt över marken. Vi uppmanar 

också alla att kontrollera era 

brandvarnare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byt batterier även om ni inte tror att det 

behövs. Lite om branden Natten mellan 

den 15-16 juli uppstod en brand inne i 

bostaden på Imatragatan 348,(gård 4) 

Brand ska enligt den boende börjat 

någonstans i köket, familjen låg och sov 

och vaknade och tog sig ut oskadade men 

mycket chockade ur bostaden. 

Brandskadan i bostaden är en totalskada, 

vilket innebär att hela bostaden med 

lösöre är förstörd, branden spred sig ut ur 

bostaden via ytterdörren upp över fasaden 

in under taket och har skadat takstolar och 

själva taket. 

 



 

Rökning förbjuden 
Rökning är enligt 

lag förbjudet i ge-

mensamma utrym-

men och lokaler I 

brf Pargas avses 

trapphus, entréer, 

loftgångar, källare, 

garage och områ-

den i anslutning till 

dessa utrymmen. 

Detta innebär att 

rökning inte får 

ske i dessa lokaler 

eller i direkt anslutning till dessa. Före-

ningen har därför beslutat att ta bort de 

askkoppar som funnits vid bland annat alla 

entréer.  

 

Det finns inget lagligt förbud att röka på sin 

egen balkong men vi uppmanar alla att ta 

hänsyn till sina grannar så att så ingen rök 

letar sig in på deras balkonger. Tänk på att 

rätt många har problem med allergier och 

astma vilket gör att inträngande rök kan 

orsaka andningsproblem för dessa 

personer. 

Fimpar på backen är ett nedskärpnings-

problem som finns på gångvägarna mellan 

husen och mot våra gårdar. Dessutom 

utgör de en fara för små barn som kan 

plocka upp fimparna och stoppa i munnen. 

Risk för allvarliga förgiftningsskador finns 

med alla lösa fimpar.  

Låt oss hjälpas åt tillsammans för att få 

stopp på problem med fimpar. 

 

 

Föreningslokalen 
Vår föreningslokal 

Mariehamnsgatan 

20 öppnar snart. 

Efter en vatten-

skada i våras så 

har lokalen varit 

avstängd men nu 

är reparationen i 

slutstadiet och vår 

förhoppning är att 

kunna öppna den 

igen i början av oktober. Vi återkommer 

med en exakt dag från när lokalen kan 

användas. Frågor om lokalen kom ner till 

Jouren på onsdagar 19.00 – 19.30. 

Skadorna har varit rätt omfattande där 

hela köksdelen har fått plockas ner och 

gipsväggen mot schaktet, där alla rör går, 

har fått rivas och bygga upp igen samt 

hela golvet har bytts. 

Nu möts man av parkettgolv i stora 

rummet samt ny köksbänk, diskho och 

spishäll med två plattor.  

Även väggarna har målats upp. Lokalen 

har porslin, kastruller, mikro, kaffebryggare 

och vattenkokare. Köksventilation saknas 

dock så matlagning får ej ske i lokalen, 

däremot uppvärmning av mat på spishäll 

och i mikron. 

Grundregler för uthyrningen är att lokalen 

är tillgänglig mellan 08:00 till 20:00 vilket 

innebär att alla aktiviteter skall vara 

avslutade senast kl. 20:00. Man hyr 

lokalen max 1 dygn för att kunna fullgöra 

sin plikt att städa lokalen efter avlutad 

aktivitet. 

Notera även: Det ligger två lägenheter 

direkt ovanför stora rummet som är 

känsliga för störande ljud. 

Därför är hög musik inte tillåten och man 

får inte störa varken i lokalen eller utanför 

densamma. 

 

 



 

BRF Pargas hemsida 
På vår hemsida finns nyttig information 

Besök vår hemsida når man genom att logga in på internet och sedan skiva in: 

www.pargas.se i sökfältet. Se nedan. 

 

 

 

 

Då kommer Pargas huvudmeny upp med följande huvudrubriker enligt nedan: 

Varje huvudrubrik har egna underrubriker. 

Ex. Huvudrubriken ”Om Pargas” leder till 

underrubriker: Styrelsen, Ansvarsom-

råden, Felanmälan, Jourlista, Stämmor 

och Kontakt. Genom att klicka på någon 

underrubrik får man fram den information 

som finns.  

För bokning av tvättstugor och lokaler 

klickar man på huvudrubriken ”Boka” och 

under denna finner man underrubriker för 

våra uthyrningslokaler samt våra vanliga 

tvättstugor samt grovtvättstugan.  

Saknar ni koder för bokningen via Internet 

– kom ner till Jouren så ordnar vi med 

detta. 

Gör gärna en upptäcksfärd genom att 

klicka er fram genom alla huvud- och 

underrubriker. Vill ni återvända till start-

sidan klickar ni på rubriken ”Hem” 

 

 

 

 

Klotter och skadegörelse 
Klotter och skadegörelse i hissar och 

trapphus kostar oss stora pengar. Denna 

kostnad får vi alla i Brf Pargas vara med 

och betala. Ingen hjälper oss med våra 

kostnader så den hamnar på månads-

avgifterna. Låt oss alla hjälpas åt med att 

få bort detta ofog. 

 

 

Extra föreningsstämma 30 september 
På den extra föreningsstämman fanns det 

en punkt på dagordningen. Det var att 

fastställa ändringarna i Pargas stadgar, 

vilka togs på den ordinarie årsstämman 20 

maj för första gången. Det fordras 2 

stämmobeslut för att ändringarna av 

stadgarna skall vara giltiga. Det här var 

andra beslutet i ärendet och stadgarna är 

nu uppdaterade enligt det godkända 

förslaget. Beslutet var enhälligt 

 

 

 

  



 

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  

Eyob Araya 

Fariba Rahnama 

Martin Söderblom 

ordförande 

vice ordförande 

sekreterare  

ledamot  

ledamot  

ledamot 

ledamot  

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 Lucas Held, Fariba Rahnama, Martin Söderblad, 

Roland Pettersson 

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, gym  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 

 

 

http://www.pargas.se/
http://www.pargas.se/


 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


