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Höststädningen och höstfesten 
Som vanligt var det en god uppslutning till höststädningen och till höstfesten. På dagen hade 

vi det trevligt tillsammans med städning både utomhus och inomhus. Vi hann också med att 

stänga poolen för säsongen samt att förbereda för vinterns ankomst allt medan höstsolen 

lyste på oss.

 

På morgonsamlingen delade Claes in oss i olika arbetslag med både utomhus- och 

inomhussysslor. Efter några timmars arbete bjöd föreningen på en lättlunch som bestod av 

grillad korv med tillbehör, 

 

På kvällen samlades vi till trevlig höstfest i samlingslokalen. Hacksta Bistro dukade upp en 

mycket uppskattad buffé med allehanda läckerheter.  
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Nytt om våra parkeringar from 2016-01-01  
När nu Strandpromenaden färdigställts och allt ”återgått till ordningen” har vi i styrelsen 

tagit fram följande regler för vad som gäller för parkering i vårt område. De kommer att gälla 

från och med 2016-01-01. Då vi tidigare haft problem med att personer som inte har någon 

koppling till någon av oss medlemmar parkerat här (t.ex. ägare till båtar i kanalen) har vi som 

tidigare samarbete med ett parkeringsbolag, som i sin tur kommer att anlita Prevendo att 

sköta övervakandet. Det är därför viktigt att vi alla vet reglerna, så vi boende och gäster 

slipper onödiga P-böter. 

 

GÄSTPARKERINGARNA 

Gästparkeringarna finns på den övre, nya parkeringen (ovanför trappan). För att ha rätt att 

parkera där ska en av föreningen märkt p-skiva finnas i bilen. Med en sådan har man rätt att 

parkera i maximalt 23 timmar (detta blir en förändring, tidigare fick man bara stå 3 timmar). 

Skivan finns att köpa hos Birgitta Jillestam för 50 kr och ska vara märkt med vilken 

medlem/lägenhet som lämnat ut den. Den gäller ett kalenderår. Man har möjlighet att köpa 

flera p-skivor per lägenhet. 

 

NYHET: Har man en extrabil ett kortare tag, eller kanske en god vän som vill stå lite längre 

tid är inte våra gästparkeringar till för dem. Dock finns det nästan alltid lediga p-platser att 

hyra, så det går troligen att lösa ändå. Kontakta Thomas Eriksson minst en vecka innan 

behovet så tilldelar han en plats att använda. De platserna är till för korttidshyrning och man 

får INTE använda el om det råkar finnas på den platsen. Platsen betalas hos Birgitta 

KONTANT och man får ett tillfälligt tillstånd som skall ligga innanför vindrutan. Prislista för 

denna korttidsuthyrning som är per period är följande: 

Helg (fredag-måndag)                100 kronor 

Vecka (valfria dagar)                   200 kronor 

Månad (kalendermånad)           500 kronor 

I- och urlastning 

Det har framförts önskemål om att parkera kortare tider så nytt för i år blir också att det 

finns två p-platser där man får stå en halvtimme för att kunna uträtta kortare ärenden. En 
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finns nedanför hus 30 och den andra nedanför trappan upp mot parkeringen. Dessa är 

märkta ”Lastplats 30 minuter” 

 

Vi hoppas att vi på detta sätt har hittat bestämmelser som dels underlättar för oss 

medlemmar när det gäller att hantera parkeringsfrågan för våra gäster och dels 

förhindrar att vilken som helst använder våra gästparkeringar. Dyker det upp någon fråga 

är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen. 

Justering av månadsavgiften för P-platserna 
Styrelsen har beslutat om en höjning av avgiften för parkeringsplatserna med 50 kronor 

per månad. Orsaken till detta är kostnader för det nya p-däcket och trapporna dit. Vi har 

också skyltat om med nya parkeringsskyltar samt målat om linjerna, allt för att vi ska 

kunna hålla ordning på bilar som parkerar hos oss. Dessutom har vi också fått förhöjda 

kostnader på årsbasis för vinterunderhållet på våra parkeringsytor.  

Från den 1 januari 2016 är månadsavgiften 300:- kronor för p-plats med  

elstolpe och 150 kronor för p-plats utan elstolpe.  

Styrelsens svar på frågorna från årsmötet 
På årsmötet i maj 2015 fick styrelsen med sig några frågor att besvara. Vi har väntat med 

svaren till er medlemmar tills vi haft svar på så många frågor som möjligt.  

Hur ska vi förhindra att medlemmarna slänger andra saker i tidningskärlen än 

tidningar? 

Skyltar är uppsatta om vad som får och inte får läggas i tidningskärlet. Efter att skyltarna 

kommit på plats har vi noterat att situationen har blivit bättre.  

 

Fråga om de tunga järndörrarna kommer att justeras 

Justering är gjord och dörrarna fungerar nu bra. 
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Vilken är ansvarig för ytterdörren i lägenheten, föreningen eller medlemmen? 

Föreningen är ansvarig för utsidan av dörren och medlemmen är ansvarig för insidan, 

låset och trycket (handtaget). 

Huruvida vi har elöverspänning i våra lägenheter? 

Om lamporna går sönder oftare än vi tycker att det är normalt så beror det i 99% av 

fallen på att det är dåliga ljuskällor (sämre kvalité på lamporna ). Om man vill ha 

kvalitetslampor som håller skall man köpa Philips eller Osram. 

Bekymret med den trånga passagen vid det nya parkeringsgaraget  

Styrelsen har ”bråkat ” med PEAB om att det är för trångt och även med brandförsvaret 

som har varit här och kontrollerat men vi har inte fått PEAB att ändra något då det är 

godkänt från kommunens sida. Vi får leva med det men skall däremot ta upp frågan med 

den nybildade styrelsen i Strandpromenaden om att sätta upp speglar. 

Fråga om att höja amorteringen nu när räntorna är låga  

Vid omsättningen av ett av våra tre lån den första juni så ökade vi amorteringen.  

Om/när vi bygger ett sophus på nya parkeringen 

När vi får klart med Lantmäteriet, som är mycket långsamt, att marken tillhör oss kommer 

vi att bereda frågan i styrelsen. 

Vad kan vi använda de gamla soprummen till? 

Tills vidare kommer ”soprummet” i hus 20 att användas som cykelförråd och ”soprummet” i 

hus 24 kommer att användas till förvaring av bl.a. sommarmöbler, grill, mm. Vidare till 

förvaring av entreprenörers verktyg och produkter under tiden reparationer och underhåll 

pågår på våra fastigheter, något som har efterfrågats. 

Var i husen vi får parkera elmoppar och rullatorer. 

När en medlem har ”fått” en elmoppe kontaktas styrelsen som löser problemet med plats. 

Rullatorer tas in i medlemmens lägenhet.  

Planerat yttre underhållsarbete  
Under vintern planeras ett par större underhålls- och förbättringsåtgärder att genomföras.  

Övergång till LED-lampor i vår utebelysning 
Styrelsen har tagit beslut om att byta ut samtliga halogenlampor till LED-lampor i våra 25 

belysningsstolpar. De nuvarande halogenlamporna är på 125 W samt har en drivenhet som 

drar 15 W. Alltså en förbrukning på 140 W per belysningsstolpe. De nya LED-lamporna, som 

inte kräver något utbyte av själva armaturerna, drar enbart 28 W per timma. Vi har under 

december provat LED-lampor i två belysningsstolpar vid parkeringen utanför hus 24 och 

konstaterat att de ger i stort sett samma ljuseffekt som de nuvarande halogenlamporna. 
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Lystiden på de nya LED-lamporna har leverantören angivit till 55 000 timmar vilket skulle 

innebära att de håller ca 12 år. Om så blir fallet kommer vi i föreningen att under dessa år ha 

sparat ca 180 000 kronor på övergången till LED, samtidigt som vi gör en god miljöinsats.  En 

trevlig julklapp för oss alla medlemmar i föreningen! 

Arbetet med utbytet planeras ske under vintern och kommer genomföras av Miljöbelysning i 

Täby. 

Dräneringsarbete nedanför hus 18, 24 och 26 
Som alla vet har vi problem med vattensamlingar nedanför hus 18, 24 och 26. Vid riklig 

nederbörd är det omöjligt att klippa med maskin eftersom den sjunker ner i den vattensjuka 

marken. Stora spår och gropar i gräsmattan blir följden av alla försök till maskinell klippning. 

På vintertid trycks vatten upp på gångbanan vilket resulterar i isbildning och risk för 

fallolyckor. I samband med upphandlingen av sommar- och vinterunderhållet efterfrågade vi 

pris på vissa engångsarbeten som t.ex. dräneringsarbete nedanför husen mot kanalen. 

 

Styrelsen har nu tagit beslut om att anlita Stofar för att genomföra dessa dräneringsarbeten. 

Vi beräknar att få arbetet genomfört under vintermånaderna, detta för att vi så tidigt som 

möjligt skall få torra och fina gräsmattor till sommaren.  
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Upprustning av entréerna i punkthusen 
Entrén är viktig eftersom den ger första intrycket när man kommer till Brofästet som 

presumtiv köpare eller gäst. Likaså är det en miljö som vi medlemmar vistas i flera gånger 

varje dag.  

Entréerna i punkthusen har efter drygt 20 års användning blivit i stort behov av en 

upprustning. Styrelsen har beslutat om att måla om på entréplanen i hus 20, 22, 24 och 28. 

Vidare planerar vi att montera rostfria plåtar som skydd vid ingång/utgång till hissarna, dvs 

samma typ av skydd som redan finns inne i hisskorgen. 

Arbetet kommer att utföras under januari-februari av Welin-Berger Entreprenad i Vaxholm 

samt av Norr-Plåt i Åkersberga. 

Uppgradering av bredbandet till 250/100 

Mb 
Vi i styrelsen håller på att teckna ett nytt avtal med vår leverantör av bredband som är 

Bredbandsbolaget. Tidigare har vi haft hastigheten 100Mb ned och 10Mb upp. Nu kommer 

vi att få 250Mb ned och 100Mb upp. Detta till samma kostnad som i dag. Så fort vi har 

avtalen klara kommer vi att informera på webben och i entréerna. 

 

Mer information om hur du ska göra meddelas när avtalet är klart. Vill du ta del av den 

snabbare hastigheten kommer du troligen själv att få kontakta Bredbandsbolaget som 

skickar dig en ny modern Router för endast fraktkostnaden 96 kronor som du själv betalar. 

Kabelanslutna datorer och IP- telefoni påverkas inte. Du flyttar bara kablarna till den nya 

routern och väntar en stund. Sen får du själv ställa om dina trådlösa apparater enligt de 

instruktioner som följer med utrustningen. 

 

Är du nöjd med det du har i dag och din nuvarande utrustning så behöver du inte göra 

någonting. Observera att din kabel-tv inte berörs av detta. 

Glöm inte byta batteri i din brandvarnare 
Under kommande helger kommer vi att göra det mysigt hemma och tända många levande 

ljus. Tänk då på att kontrollera batteriet i brandvararen så att den fungerar om olyckan skulle 

vara framme. En fungerande brandvarare är den billigaste livförsäkring vi kan få! 

  

http://brofastet1.bostadsratterna.se/


   
    

Brofästet 1, Kanalvägen 24, 184 41 Åkersberga - http://brofastet1.bostadsratterna.se  Sid 7 
 

Lite smått och gott 
Här kommer några praktiska tips: 

 Glöm inte att ta bort sladden till motorvärmaruttagen (ni som har el-platser) 

 Vi har väldigt dålig lutning på våra avloppsrör, det är trögt att få iväg det som ska 
iväg. Tyvärr, får man säga ur miljösynpunkt, är det inte lämpligt att ”snålspola”. 

 Tänk på att skrapa av grus och smuts på dörrmattan/skrapan vid ytterdörren nu när 
vi snart börjar sanda på våra trottoarer och gångvägar. På så sätt underlättar vi för 
vår städerska samt minimerar risken för att få ner grus i hissmaskinen 

 Under helgerna vill vi uppmana till att vara noga med att sopsortera eftersom vi vet 
att det kommer bli en extra belastning i våra soprum. 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

 

Vi vill avslutningsvis passa på att tacka för ett gott samarbete under det gångna året och 

samtidigt tillönska en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

Vi gör vårt bästa, för ert bästa!  
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Styrelsen 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn, adress, roll, ansvarsområde, kontaktuppgifter 
 

Claes Rabenius, Kanalvägen 24, Ordförande 
Övergripande ansvar 

08-540 632 62 
0708-27 66 11 
claes@rabenius.com 

 

Catarina Haag, Kanalvägen. 30 A, Ledamot 
Ansvarsområde; Sekreterare 
 
0706-20 20 27 
catarina@alcearedovisning.se 
 

 

Birgitta Jillestam, Kanalvägen 26 D, Ledamot 
Ansvarsområde: Lokaluthyrning,  
P-tillstånd för gäster samt nycklar.  
OBS! Endast vardagar 17.00 – 19.00 
08-540 202 67 
0762-27 49 35   

Per Fastmark, Kanalvägen. 24, Ledamot 
Ansvarsområde; Fastigheterna, poolen och utemiljön i övrigt 
08-540 203 25 
070-469 33 32 
p.fastmark@tele2.se 

 

Sven Lindström, Kanalvägen. 20, Ledamot 
Ansvarsområde; Fastigheterna inkl. hissarna, poolen och 
utemiljön i övrigt 

070-952 93 35  
sven.lindstrm6@gmail.com  

Lennart Olausson, Kanalvägen. 24, Suppleant 
Ansvarsområde; Webbansvarig samt delansvarig för telefon,  
IT och TV 
08-540 225 37 
073-599 40 43 
lennart.olausson@visma.com 

 

Thomas Eriksson, Kanalvägen 26 C, Suppleant 
Ansvarsområde; Parkeringsplatser och parkeringskontrakt samt 
delansvarig för telefon, IT och TV 
070-550 79 34 
thomas.eriksson@goodtech.se 
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