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Städdagen den 14 maj 
Som alltid hade vi en trevlig vårstädning 

och vårarbete av våra gemensamma ytor 

både inom och utomhus. Vi iordning-

ställde poolen, rensade ogräs, planterade 

buskar, målade undertaken till entréerna, 

rengjorde soprummen och målade den 

nya grinden vid lekparken. 

 

Allt genomfördes av den tappra skaran på 

ca 20 medlemmar under knappt tre 

timmar. 

 

När arbetet var klart njöt vi av en grillad 

korv med tillbehör. Sällan smakar grillkorv 

så gott som efter lite hårt arbete! 

Du hittar fler bilder  på hemsidan.

Årsstämman 2016 
Den 11 maj hade vi vårt sedvanliga 

årsmöte, det mest välbesökta på många 

år. Ca 60 personer infann sig och kunde 

göra sina röster hörda.  

Kallelse, dagordning och 

årsmöteshandlingar hade sänts ut till 

medlemmarna i god tid före mötet. Mötet 

valde, som brukligt, Bengt Hammerslag 

som mötesordförande. Vår revisor, 

Sleman Fadel från PWC presenterade sig 

på mötet och berättade hur deras 

granskning genomförs. Till årsmötet hade 

inte mindre än sex motioner lämnats in 

från medlemmarna. Vissa motioner fick 

bifall medan andra avslogs av stämman. 

Styrelsen har att genomföra de motioner 

som fick bifall.  

Eftersom det var Claes Rabenius sista 

årsmöte som ordförande och Catarina 

Haags som sekreterare avtackades de 

båda med blommor på mötet. 

Styrelsen vill också passa på att tacka 

Gunilla Norrby för många års förtjänstfullt 

arbete i valberedningen. 

Protokollet från årsmötet hittar du på 

föreningens hemsida 

http://brofastet1.bostadsratterna.se 

eller hos din närmaste styrelseledamot. 
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Vackrare och mer välstädad utemiljö 
Som vi tidigare informerat om har 

styrelsen gjort en upphandling i 

konkurrens vad avser både vinter- och 

sommarunderhåll.  Den leverantör som 

vann upphandlingen blev STOFAR, 

Storstockholms Farmartjänst. Avtalet för 

vinterunderhållet har gällt sedan 1 januari 

och avslutades med sandupptagning i 

slutat av april. Från maj startar nu 

sommarunderhållet, hittills har de 

genomfört en gräsklippning. Enligt avtalet 

skall de klippa våra gräsytor när gräset 

blivit 10 cm högt. Ogräsrensning skall de 

enligt avtalet genomföra tre gånger 

medan häckklippning skall göras två 

gånger under sommarperioden. 

 
Vi hoppas att det nya avtalet skall 

innebära att vi kan bibehålla och 

förhoppningsvis få en ännu vackrare och 

mer välstädad utemiljö.  

Poolen öppnades den 21 maj 

 

Poolbricka för att komma in i poolen kan 

erhållas hos Birgitta Jillestam och kostar 

250 kr för en säsong. Per Fastmark har 

som vanligt lagt ner ett stort arbete för att 

få poolen klar till utlovad öppningsdag. 

Han kommer att tillsammans med Sven 

Lindström att sköta underhållet under 

badsäsongen.  

 

Rekordpriser på lägenheterna  

Det har varit många presumtiva köpare på 

visningarna till de lägenheterna som sålts 

under den senaste tiden.  Priserna har 

också nått rekordnivåer som både beror 

på den allmänna prisuppgången men 

också på att vår förening, vårt läge och 

våra lägenheter är attraktiva. Både 2 och 

3-rumslägenheter har sålts för över två 

miljoner. Normalt brukar det säljas och 

köpas cirka 10 lägenheter per år. 
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Avtackning av avgående styrelsemedlemmar  

I samband med årsstämman lämnade två medlemmar styrelsen, Claes Rabenius som 

ordförande och Catarina Haag som sekreterare.   

Så här beskriver föreningens nya 

ordförande, Lennart Olausson,  Claes 

värdefulla insatser i styrelsen och för 

föreningen. Claes började 2006 som 

medlem i styrelsen, redan 2007 blev han 

vald som ordförande till föreningen. Han 

har alltså varit styrelsens ordförande i 10 

år vilket betyder att han lett 

styrelsearbetet i föreningens nästan halva 

livstid. Genom Claes har styrelsen fått god 

kontinuitet och stabilitet. Bland hans 

styrkor har varit att i styrelsen skapa ett 

mycket gott samarbetsklimat och 

arbetsglädje samt att få alla att verka mot 

ett gemensamt mål. Vi i styrelsen och 

säkert alla medlemmar tackar Claes för 

dessa 11 år och önskar honom lycka till 

med sin nya fritid.  

 

 

 

Catarina kom in som suppleant 2014 och 

som ordinarie ledamot 2015. Hon tog då 

över sekreterarskapet efter ”Jojje” samt 

ansvaret för medlemsbladet. Vid sidan av 

sekreterarsysslan har hon genom sin långa 

erfarenhet av redovisning varit en 

värdefull kunskapskälla i styrelsen. Vi i 

styrelsen och säkert alla medlemmar 

tackar ”Cattis” för hennes insatser i 

styrelsen.

Nya styrelseledamöter 

På årsstämman valdes fem nya medlemmar in i styrelsen, dessa är: 

Omval av Per Fastmark, Kanalvägen 20, styrelseledamot   

Nyval av Lennart Olausson, Kanalvägen 24, styrelseledamot 

Nyval av Thomas Eriksson, Kanalvägen 26 C, styrelseledamot 

Nyval av Christer Pehrson, Kanalvägen 22, styrelsesuppleant 

Nyval av Maria Karlsson, Kanalvägen 28, styrelsesuppleant 

Arbetsfördelning inom den nya styrelsen inkl. kontaktuppgifter redovisas på sidan 6. 

http://brofastet1.bostadsratterna.se/
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TV-problemen, avbrott och avbrott igen.. 
På årsmötet den 11 maj väcktes 

medlemsförslag att styrelsen borde byta 

TV-leverantör. Styrelsen hoppas förstås att 

Bredbandsbolaget kommer tillrätta med 

de allt för många och irriterande 

avbrotten i leveransen. Denna gång har 

dock flera av avbrotten legat utanför 

Bredbandsbolagets kontroll, så har det 

varit vid de två längre avbrotten då en 

kabel grävdes av på Hantverksvägen.  

 

 

Från styrelsens sida har vi skrivit till 

Bredbandsbolaget och klagat på de 

driftstörningar som förevarit. Vi har också 

vid flera tillfällen klagat på att 

informationen om avbrott på företagets 

hemsida lyser med sin frånvaro. Detta i 

kombination med återkommande avbrott i 

leveransen tär givetvis på 

förtroendekapitalet för dem som 

leverantör.  

En liten tröst för oss som medlemmar är 

att styrelsen genom god dokumentation 

av avbrotten samt aktiv påtryckning 

lyckats få Bredbandsbolaget att betala ut 

stilleståndsersättning till föreningen.  

Bredbandsbolaget har i brev bedyrat att 

de ser allvarligt på de anmälda problemen 

och att de skall göra allt de kan för att vi 

inte skall drabbas av samma problem igen.  

Nya säkrare lås till gemensamhetslokalerna   
Efter inbrottet i gemensamhetslokalen, 

hus 26 i mitten av april, har vi bytt ut låsen 

till säkerhetslås och förstärkt dörrarna för 

att bättre skydda mot inbrott. Bytet till 

säkerhetslås har vi gjort för samtliga 

entrédörrarna till gemensamhetslokalerna 

i hus 18 och hus 26. De nya låsen är 

konstruerade så att när sista man lämnar 

lokalen så drar man ner en spak innan 

man låser dörren varvid dörren också blir 

låst från insidan. Om någon skulle ta sig in 

genom fönstret så kommer de inte att 

kunna öppna dörren från insidan och bära 

ut några av våra tillhörigheter. En enkel 

beskrivning för hur låsen fungerar får du 

av Birgitta i samband med att du hyr 

någon av lokalerna.  
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Utemöblerna fräschas upp 
Våra utemöbler är i behov av en 

uppfräschning, bordet vid boulebanan är 

redan uppfräschat med nya bräder. 

Sofforna planerar vi att ta in till hösten och 

då hyvla ner trävirket några mm så att vi 

får en ren och fin träyta att behandla med 

lämplig träolja. Så ha tålamod, nästa år 

kan vi njuta av att sitta i renoverade och 

fräscha utemöbler.  

Ökad säkerhet för barnen 

Eftersom det på sommartid finns lekande 

barn på lekplatsen, som kanske inte är så 

vana vid att det finns biltrafik på 

Kanalvägen, har det flera gånger hänt att 

barn  sprungit ut från lekplatsen och rakt 

ut på Kanalvägen. Vid några tillfällen har 

det varit mycket nära att de blivit påkörda 

av bilar som kört på vägen. I enlighet med 

motion nummer 16 c har nu en grind satts 

upp som hindrar barn från att direkt från 

lekplatsen springa ut på Kanalvägen. 

Därmed har säkerheten ökat för lekande 

barn i vårt område.  

Trevlig sommar ! 
Vi vill avslutningsvis tacka för ett gott samarbete under året och tillönska er alla en riktigt 

skön och avkopplande sommar. Missa inte möjligheten att ta en svalkande dopp i vår fina 

pool. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

Vi i den nya styrelsen arbetar vidare efter mottot  

”Vi gör vårt bästa för ert bästa” 
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Styrelsen 2016    
Namn, adress, ansvarsområde och kontaktuppgifter  
Lennart Olausson, Kanalvägen. 24, Ordförande 

Ansvarsområde; Övergripande ansvar, ekonomi, upphandling, 

medlemsinformation 

Tel: 073-599 40 43 

lennart@olausson.one 
 

Thomas Eriksson, Kanalvägen 26 C, vice Ordförande 

Ansvarsområde; Sekreterare, hemsidan, bredband, kabel-TV, IP-

telefon  

Tel: 070-550 79 34 

thomas.eriksson@hifab.se 
 

Birgitta Jillestam, Kanalvägen 26 d, Ledamot 

Ansvarsområde: Lokaluthyrning, P-tillstånd för gäster samt 

nycklar. OBS! Endast vardagar 17.00 – 19.00 

Tel: 0762-27 49 35 

togittan@bredband.net  

Sven Lindström, Kanalvägen 20, Ledamot 

Ansvarsområde; Fastigheterna inkl. hissarna, poolen tillsammans 

med Per Fastmark 

Tel: 070-952 93 35  
svelind@outlook.com 

 

Per Fastmark, Kanalvägen. 24, Ledamot 

Ansvarsområde; Utemiljön, poolen tillsammans med Sven 

Lindström 

Tel: 070-469 33 32 

p.fastmark@tele2.se   

Christer Pehrson, Kanalvägen 22, Suppleant 

Ansvarsområde; Avtals- och juridiska frågor, uthyrning av fasta 

parkeringsplatser 

Tel: 076-189 38 37 
christer.pehrson@poplawyers.com    

Maria Karlsson, Kanalvägen. 28, Suppleant 

Ansvarsområde; Administrativa uppgifter, Lokaluthyrning 

tillsammans med Birgitta Jillestam  

Tel: 073-618 17 14 
maria.karlsson3@pysslingen.se  

     

Valberedningen 
Eftersom Gunilla Norrby avböjt att ställa upp för omval valdes Inga Björkman in som ny 

ledamot och tillika som sammankallande i valberedningen. Årsstämman gjorde omval på 

Agneta Lembrin von Sneidern. 
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