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Boka den 8 oktober för höststädningen

Den 8 oktober städar och fixar vi på 
området, i höst skall vi också ge våra 
buskar gödning för att de skall blomma ut i 
full prakt till nästa säsong. Traditionsenligt 
bär vi in sommarmöbler och täcker  
poolen för vintern.  

Som vanligt ses vi vid flaggstången klockan 
10.00 där vi delar upp  oss i arbetsgrupper. 
Ju fler som ställer upp ju snabbare blir vi 
klara. Höst- och vårstädningen är ett bra 
tillfälle att träffa grannar samt ett sätt att 
hjälpas åt att begränsa utgifterna i vår 
gemensamma kassa.  

 
När allt är klart ses vi över en grillad korv 
och lite samvaro.  

 

Väl mött till en, som vi hoppas, skön 
höstdag!  

Läget avseende motionerna från årsmötet 
 

 

Det fanns ett antal motioner i samband 
med årsmötet som styrelsen fick i uppdrag 
att hantera. 

Motion 16 a: Den av årsmötet beslutade 
stadgeändringen kommer styrelsen att ta 
upp till förnyad provning vid årsmötet 
2017. 

Motion 16 c: Staket vid lekplatsen är 
uppsatt. I höst kommer fortsatta samtal 
att ske med Strandpromenaden om 
skyltning i området. 

Motion 16 d: Störande ljud från 
avloppspump i hus 24. Ett ljudisolerande 
skåp är uppsatt och skall utvärderas. 

Pkt 16 e: Solceller på taken. Vissa 
kontakter har varit med Eon och en annan 
leverantör. Troligen är föreningens 
förbrukning för liten för att få en payofftid 
(återbetalningstid på investeringen) som 
är intressant. Nya kontakter tas under 
hösten. 
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Klagomål på sophämtningen i sommar 
Vi har vid ett fåtal tillfällen ej fått tömning 
av våra sopor som planerat. Vid ett tillfälle 
tömdes inte kärlen vare sig på torsdag 
eller på måndag, vilket resulterade i 
överfulla soprum.  

Styrelsen har både muntligt och skriftligt 
framfört våra klagomål. Leverantören 
Roslagsvatten hänvisar till sin 
underleverantör och att de har haft 
vikarier under sommaren. Det anser vi inte 
acceptabelt utan har ställt krav på 
kompensation.  

Vi väntar på besked i denna fråga.  

Fin sommar i och vid poolen 

 

 

 
Tack vare det härliga vädret har vi i 
sommar kunnat utnyttja poolen till fullo.  

Poolen har också genom framför allt Pers 
insatser fungerat väl och haft få driftstopp. 

42 medlemmar har betalt avgift (250 kr) 
och därigenom fått nyckel (tag) till poolen. 
Utbytet har blivit många fina 
sommardagar i värmen och solen. 

Ge oss din åsikt i medlemsenkäten

I början av augusti delades en 

medlemsenkät ut till alla medlemmar i 

föreningen. Syftet med enkäten är att få 

en samlad bild av vad medlemmarna anser 

om föreningen och dess resurser. Enkäten 

önskar vi få ifylld och inlämnad till Maria 

Karlsson, Kanalvägen 28 3 tr. senast den 

sista augusti. 

Vi håller nu på att sammanställa svaren 

och återkommer i nästa medlemsblad 

med resultatet av enkäten. 
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Ny telefon- och e-postlista 

Styrelsen arbetar för tillfället med att 

skapa ett register över de E-postadresser 

och telefonnummer vi har fått in av er 

genom den blankett som delades ut i 

slutet av juli.  

Så snart registret är klart kan vi, vid sidan 

av vanlig post, företrädesvis använda mail 

för att så snabbt som möjligt kunna 

informera er medlemmar om vad som 

händer i föreningen.   

 

Vi önskar få in dina uppgifter senast den 

sista augusti. 

Tack till alla för att ni hjälper oss att 

skapa registret!

Läget gott på parkeringsfronten 

 

Föreningen förfogar över 86 uthyrnings-

bara platser, 7 gästplatser, 3 platser för 

hemtjänsten samt 2 platser för avlastning 

av gods till fastigheten.  

Man brukar i bostadsrättsföreningar mäta 

den så kallade parkeringskvoten, d.v.s. 

antal tillgängliga P-platser i  förhållande till 

antal lägenheter.  

Vi har en parkeringskvot på 84 % medan i 

många nybyggda föreningar det inte är 

ovanligt att parkeringskvoten är så låg som 

25 %. Vi är med andra ord lyckligt lottade i 

vår förening med ett relativt stort utbud 

av parkeringsplatser. 

Av de 86 uthyrningsbara platserna är det 

för närvarande 3 platser som är lediga. Ett 

antal bostadsrättshavare har inte hyrt 

någon plats medan andra har hyrt två 

platser. Det betyder att alla som är i behov 

av plats också har kunnat tilldelas plats. Så 

läget är gott på parkeringsfronten. 
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TV-problemen är förhoppningsvis lösta ! 
Vi hoppas nu att Bredbandsbolagets 
problem med sina leveranser nu är lösta! 
Under sommaren har vi dessbättre varit 
förskonade från de störningar / utebliven 
TV-bild som vi drabbades av under våren. 
Under perioden april – juni  hade vi av-
brott i sändningarna under inte mindre än 
147 timmar.   

Skälen till avbrotten har varit flera, några 
av avbrotten berodde på att kablar grävts 
av, d.v.s. omständigheter som inte 
Bredbandsbolaget kan belastas för. Den 
främsta orsaken till avbrotten i juni var att 
föråldrad utrustning i kabelnätet slutade 
fungera. Denna utrustning är nu ersatt 
med ny varför vi får hoppas att den stabila 
situation vi haft under sommaren skall 
fortsätta.  

 

En liten tröst är att styrelsen genom god 
dokumentation av avbrotten samt aktiv 
påtryckning lyckats få Bredbandsbolaget 
att betala ut stilleståndsersättning till 
föreningen. 

 

Vackrare utemiljö genom nya driftavtalet 
 

 

Vår leverantör för sommar- och 

vinterunderhåll, Stofar, har nu sedan 

försommaren skött sommarunderhållet 

utifrån det nya driftavtalet. Avtalet 

omfattar gräsklippning, trimning av 

gräskanter och småytor, 

klippning/trimning av slänten mot övre 

Kanalvägen, klippning av buskar inkl 

borttagning av kvistar och grenar, 

ogräsrensning samt borttagning av 

avklippt gräs från hårda ytor. Som alltid tar 

det en viss tid innan både beställare och 

leverantör förstår och lever upp till ett 

nytt avtal. Generellt anser vi att vi fått en 

vackrare och mer välskött utemiljö genom 

vårt nya driftavtal.  

Har du synpunkter på hur Stofar sköter sitt 

åtagande skall du i första hand kontakta 

oss i styrelsen. Om så behövs tar vi i sedan 

kontakten med leverantören utifrån vad 

denne åtagit sig i driftavtalet. 
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Ekonomin går bättre än planerat  
Prognosen för året pekar på att vi kommer 
kunna amortera (spara) mer än vad vi 
tidigare planerat. Skälet till detta är främst 
att den framgångsrika omförhandlingen av 
lånet på 23 miljoner resulterade i att vi 
lyckades pressa ner låneräntan till en bra 
bit under 1 %.  Den tidigare räntan låg på 
3,66 %. 

 

De hjälpmedel styrelsen har för att sköta 
föreningens ekonom är flerårsbudget, 
årsbudget, löpande redovisning, 
prognoser samt bokslut. Den stora 
utmaningen är att styra och  kontrollera 
föreningens utgifter.   

De största utgiftspåverkande händelserna 
hittills i år har varit omförhandling av ett 
av våra tre lån, genomförandet av 
periodiskt underhåll såsom omfogning av 
samtliga fasader, ommålning av entréer 
och montering av rostfria hisskydd i 
samtliga punkthus samt  dränering av 
marken nedanför hus 18, 24 och 26. 

Välkomna till höstfesten den 8 oktober ! 
Styrelsen hälsar alla medlemmar 

välkomna till föreningens årliga höstfest 

som vi genomför i anslutning till 

höststädningen, lördagen den 8 oktober kl 

18.30. Som vanligt träffas vi i 

gemensamhetslokalen i hus 18. 

Vi bjuder på mat och hoppas alla får en 

trevlig kväll tillsammans. Dryck serveras till 

självkostnadspris.  

Anmälan senast den 30 september till: 

Birgitta Jillestam, hus 26c, tel, 076 227 49 35 

e-post, togittan@bredband.net eller till Maria 

Karlsson, hus 28, 3 tr, tel, 073 618 17 14 

e-post, maria.karlsson3@pysslingen.se 

 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

Vi i styrelsen arbetar 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 
Består av Inga Björkman och Agneta Lembrin von Sneidern. Inga är sammankallande i 

valberedningen.  
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