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Inbrott och dörrförsäljare i Brf Pargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dörrförsäljare i Brf Pargas har börjat 
komma in. 
På senaste tiden har ett antal försäljare 
börja knacka på era dörrar och vill sälja 
olika typer av larm (inbrottslarm bland 
annat) och annat. När vi införde det nya 
nyckelsystemet men elektroniska brickor 
för dörrar i föreningen var för att minimera 
att obehöriga kommer in våra hus.  Är det 
en medlem som vill t.ex. beställa 
larmsystem från en leverantör så är det ok. 
Men man har då ansvaret för denna att 
han/hon också lämnar fastigheten direkt 
efter ert påkallade besök. Det är inte 
meningen att dessa personer ska springa 
runt och försöka sälja på andra boende 
dessa system. Ni skall se till att personen 
lämnar fastigheten omedelbart efter besök 
hos er. Det är inte meningen att okända 
personer i diverse företagsjackor ska 
springa runt. Inbrottstjuvar använder gärna 
jackor med olika typer av loggor för att 
låtsas har ett legalt skäl till att vara i våra 
fastigheter.  
Detta betyder att vi inte tillåter 
dörrförsäljare i våra fastigheter. Hela idén 
med låssystemet blir då en bortkastad 
investering och minskar säkerheten på ett 
allvarligt sätt. 

Till er alla vi har sedan mitten av januari 
haft sex inbrott. Det är okända personer 
som tagit sig in genom att på något sätt 
utgivit sig för att vara normal besökare till 
husen.  Det är en tragisk situation för de 
som drabbats. Vi uppmanar de som bor 
inne i trapphusen att snarast om ni inte har 
det, investera i en ståldörr som förbättrar 
säkerheten. Men tyvärr har tjuvarna också 
lyckats bryta sig in genom dessa också. 
Men det tar längre tid. Ni som bor i 
trapphusen måste försöka hjälpa till 
genom att vara uppmärksamma på 
märkliga ljud i trapphuset. Titta ut i trappen 
och ropa upp till våningen ovan eller under 
och fråga vad de håller på. Då avbryter 
ofta tjuvar omedelbart inbrottsförsöket.  
Men vi har också haft inbrott via 
köksfönster på loftgångarna. Tyvärr är 
våra fönsterkarmar ganska svaga och det 
har tjuvgänget verkat lärt sig. Det går att 
med ganska enkla medel förstärka 
inbrottsminskningen. 
Se till att ni har stift i bakkanten (gång-
järnssidan) som sticker in i fönsterkarmen 
så att inte gångjärnssidan kan enkelt 
tryckas in utan att fönstret går sönder. På 
låssidan är det lite svårare att skydda sig. 
Det finns hjälpmedel att köpa. Eller göra 



 

det själv. Jag bifogar två bilder på en 
lösning som exempel på detta. Skruva 
också loss fönsterhandtaget. Om tjuvarna 
slår sönder fönstret ska de inte vara enkelt 
att kunna öppna fönstret. Utan handtag är 
det omöjligt att öppna fönstret. De måste 
då användas våld som tar tid om ni också 
följt bildexemplen som bifogas. Meningen 
är att det ska låta och att det blir glasklirr 
som påkallar grannars intresse. Det gillar 
inte tjuvar. 

En viktig sak att håll kolla på vilka som rör 
sig i husen. Om ni inte känner igen dessa 
så fråga var de kommer från. Släpp heller 
aldrig in någon okänd även om denna blir 
sura på er. Hänvisa till reglerna i Huset. 
Bor man inte här så har man inget att göra 
här om man inte är inbjuden gäst.  
Styrelsen 
 

 

Tätskiktsrenoveringen 

 
Det milda vädret den här vintern har gjort 
att Storstadens Entreprenad ligger före 
tidplanen. Arbetet med garagetaken samt 
återplantering av träd, buskar och blom-
rabatter samt iordningställande av nya 
lekplatser heller inte kommer att drabbas 
av några förseningar. Arbetena är färdiga 
före midsommar. 

Trädgårdarkitekten håller på att planera 
gårdarnas utformning med gångvägar, 
lekplatser, träd, buskar och blomrabatter. 
När Pargas godkänt förslaget kommer 
medlemmarna att kallas till ett informa-
tionsmöte för att få information om 
gårdarna samt lämna synpunkter. 

 
 
  



 

Radonmätning 
 

Relita har fått uppdraget att kontrollera om 
det finns radon i Pargas hus. Dosor har 
placerades ut i 100 lägenheter. Tyvärr 

kom inte Relitas personal in i hela 18 
lägenheter, vilket är ett dåligt utfall. Nu 
kunde det lösas på det sättet att styrelsen 
kunde besöka dessa lägenheter senare 
och placera ut dosorna. Med detta 
förfarande blir inte Pargas belastad med 
extrakostnader från entreprenören. 
Inom kort kommer den lagstadgade 
obligatiriska ventilationskontrollen (OVK) 
att utföras. Då skall mätning utföras i 
samtliga lägenheter. Om entreprenören 
måste återkomma för att han inte kom in i 
en lägenhet debiteras Pargas för det 
arbetet. Brf Pargas kommer då att ta ut en 
bomkörningsavgift från den berörda lägen-
hetsinnehavaren. 
 

 
 
 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
 

 
Inom kort är det dags för den lagstadgade 
ventilationskontrollen (OVK). Arbetet görs 
av DQ Ventilation AB. Alla lägenheter skall 
kontroleras, så det innebär att du som inte 
är hemma den aktuella tidpunkten följer 
instruktionen i aviseringsbrevet. 
 Kommer DQ inte in i er lägenhet tvingas 
DQ till ett återbesök. Pargas kommer då 
att ta ut en kostnad för att lägenheten inte 
var tillgänglig under besiktningsdagen. 
Avgiften framgår av aviseringsbrevet från 
HSB. 
 

 
 
  



 

Ansvarsfördelning vid skada - ny dom 
från högsta domstolen
Högsta domstolen (HD) har genom en 
dom i december 2019 tagit ställning till 
närmare gränsdragning när en viss skada 
uppkommit både i en lägenhet och i en del 
av huset som inte tillhör lägenheten, där 
bostadsrättsföreningen har underhålls-
ansvaret. HD slår fast att huvudprincipen 
gäller, vilket innebär att bostads-
rättshavare ansvarar och får bekosta 
reparationer inne i lägenheten och 
bostadsrättsföreningen står för de delar 
som inte hör till lägenheten.  
Bakgrunden är en tvist mellan en 
bostadsrättshavare och bostadsrätts-
föreningen om vem som skulle bära 
kostnaden efter ett vattenläckage i 
yttertaket, som även trängt in i bostads-
rättshavarens lägenhet. Föreningen 
reparerade och återställde innertaket i sig, 
men inte målning och spackling av 
innertaket inne i lägenheten, vilken 
föreningen menade låg på bostads- 
rättshavaren. 
Det har varit ostridigt att taket behövde 
bytas och bostadsrättshavaren har 
medgett själva åtgärden. Bostadsrätts-

havaren anlitade en entreprenör som 
spacklade och målade innertaket och 
krävde sedan ersättning för det av 
föreningen. Både tingsrätten och hovrätten 
har ogillat bostadsrättshavarens talan mot 
föreningen. 
HD har i sin dom resonerat kring att 
bostadsrätten är en relativt stark 
nyttjanderätt där bostadsrättshavaren har 
stor möjlighet att genomföra förändringar i 
lägenheten. Det är då en balans att 
bostadsrättshavaren i princip själv svarar 
för det inre underhållet. 7 kap. 4 och 12 §§ 
bostadsrättslagen reglerar denna huvud-
princip. HD har här bedömt att målning 
och spackling av lägenhetens innertak 
utgör en sådan åtgärd som normalt ingår i 
bostadsrättshavarens ansvar för lägen-
hetens underhåll. Av den berörda 
föreningens stadgar framgick inte heller att 
föreningen hade tagit på sig ett utvidgat 
underhållsansvar utanför lagens ram. 
I BRF Pargas stadgar § 31 framgår att 
bostadsrättshavararen ansvarar för 
underhåll av ytskikt, lägenhetens ytterdörr, 
fönster och balkongdörrar 

 

Försäkring bostadsrättstillägget 
Brf Pargas har sedan många år tecknat en 
kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring för 
samtliga medlemmar/lägenhetsinnehavare 
i föreningen. Vår fastighetsförsäkring 
täcker inte skador som drabbat områden 
där ni har underhållsansvar.   Bostads-
rättstilläggsförsäkringen är en försäkring 
som ska vara ett komplement till er 
ordinarie hemförsäkring. Bostadsrätts-
tilläggsförsäkringen är till för att täcka 
skador där hemförsäkringen inte täcker 
skador. Den täcker inte skador på lösöre 

t.ex. möbler, konst mm. Den täcker till viss 
del inbrottsskador där lägenhetsinne-
havaren har underhållsansvar för dörrar, 
fönster, och annat som kan skadas vid 
bränder/inbrott mm. 
Får ni en skada ska ni (inte Brf Pargas) 
anmäla detta till Folksam på telefon 0771-
950950 och försäkringsnummer 289870. 
Styrelsen hoppas naturligtvis att ni ska 
slippa använda er av försäkringen men 
man vet aldrig när en skada uppstår. 
 

 
  



 

Brf Pargas banklån och räntor 
I mars måste tre olika lån omsättas. 
Beloppen på dessa är: 10 000 000, 
9 800 000 och 7 500 000kr. Styrelsen 
kommer att träffa banken under vecka 10 
och förhandla räntenivåerna. 
Vår förhoppning som det ser ut just nu att 
räntorna ska hamna under 1 %.  Ett av 
lånen som avslutas har haft en ränta 4,8 
% och som vi nu räknar med ska hamna 
under 1 %. 
Vi har tack vare det låga ränteläget och 
omförhandlingarna av lånen en bra 
ekonomi. 

Våra stora tätskiktsrenoveringar kan därför 
finansieras till stor del med egna 
bankmedel. 
Trots det så är vi tvungna att ta upp ett par 
nya banklån. Vi följer ränteutvecklingen 
noga och kommer att ibland att låsa vissa 
banklån under längre tid. Vi vill inte att alla 
banklån förfaller på ett och samma år. 
Detta för att inte alla banklån ska drabbas 
av en högränteperiod.  Vi vill med andra 
ord sprida ränteriskerna. 
 
  

 

Kameraövervakning 

 
På stämman 2019 fick styrelsen i uppdrag 
att införskaffa övervakningskameror i 
Pargas 4 garage om kostnaden är 
försvarbar. 
Det har även uppstått behov att övervaka 
förskolan Småtrollens utemiljö i anslutning 
till fönster, dörrar och fasader 

 under nätter och helger. Det 
har gjort försök att anlägga brand på 
trätrallen utmed husets fasad. 
Kameror till garagen och förskolan 
Småtrollen är beställda 
 

 

Föreningsstämma 2020 
Datum för föreningsstämman 2020 är 26/5 
2020 i Akalla By. Kallelse kommer att 
skickas senare. 
Sista dag för inlämnande av motioner är 
31/3 2020. Motionen skall vara daterad 
och underskriven av motionären. Den kan 

lämnas till styrelsen i lokalen Mariehamns-
gatan 26, som är öppen onsdagar kl. 
19.00 – 19.30, eller med mail till 
info@pargas.se Även via mail är kravet att 
den är underskriven. 
 

 
  



 

 

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 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 


