
 
                                     Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brofästet 1 
___________________________________________________________________________  

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

2017-06-12   Nummer 2, 2017 

Välbesökt årsstämma den 9 maj

 

På årets årsstämma deltog inte mindre än 
54 personer, varav 44 röstberättigade. 
Stämman inleddes med ett bildspel från 
året som gått, varefter Lennart hälsade 
alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
Därefter följde den stadgeenliga 
dagordningen.  

 

Styrelsen hade till stämman anmält två 
förslag, parkeringsplatserna samt våra 
gemensamhetslokaler. Ytterligare fyra 
medlemsförslag behandlades av stämman. 
Styrelsen informerade muntligt om 
förhandlingsläget med PEAB, se särskilda 
notiser nedan angående ”backventiler” 
och ”förvärv av fastigheten Runö 7:34”.   

Årsmötesprotokollet finns att tillgå på 
hemsidan:  

http://brofastet1.bostadsratterna.se/om-
foreningen/arsstammoprotokoll 

 

 

Poolsäsongen har startat 

Som en nyhet för året öppnades pool-

säsongen genom att ge tillträde till 

poolområdet för solning redan från den 

13 maj. Uppvärmning av poolen för bad 

startar den 3 juni, dvs när dygnsmedel-

temperaturen stigit till lämplig nivå för ett 

bad i poolen. Nordic Pool har tillsammans 

med Per varit ansvariga för uppstart av 

poolen medan Per sköter den löpande 

driften. Saknar du pooltag så går det bra 

att köpa en för 250 kr hos Birgitta. 
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Tack för gott arbete på städdagen den 6 maj 

 

Solen lyste på de 30-tal medlemmar som 

ställde upp och hjälptes åt att göra både 

ute- och innemiljön fin för säsongen. Tack 

vare medlemmarnas egeninsatser kan 

föreningen spara pengar, vilket kommer 

alla medlemmar till gagn. Vi arbetade 

tillsammans under drygt två timmar med 

att köra ris till soptippen, plantera buskar 

och så gräs, klippa rosor, sätta upp 

spaljéer för nyplanterade klätterrosor, 

iordningsställa poolen, städa runt våra hus 

och på lekplatsen mm. Efter väl utfört 

arbete samlades vi under trevliga sociala 

former och intog den grillade korven med 

tillbehör.   

 

Lyckat resultat när våra lån upphandlades

Förhandlingarna med bankerna har skett 

inom ramen för den räntestrategi som 

styrelsen tog fram under 2016. Syftet med 

räntestrategin är "att ge föreningen en 

struktur över tiden för att kunna 

säkerställa en balanserad och förutsägbar 

låneportfölj med en lämplig risknivå samt 

utifrån den minimerade räntekostnader". 

Förhandlingsarbetet har skett med 

utgångspunkt från räntestrategin och har 

varit mycket framgångsrikt vilket 

resulterat i att vi för hela vår låneportfölj 

uppnått en räntebindningstid på 1,9 år och 

en snittränta på 0,88 % för hela vår 

belåning på lite drygt 72 miljoner kronor.  

Vi kunde uppnå det goda resultatet genom 

tuffa förhandlingar samt att vi under 2016 

visat att vi har mycket god kontroll på 

ekonomin och att vi härigenom lyckats 

göra stora extra amorteringar.  

 

 

http://brofastet1.bostadsratterna.se/
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OVK besiktning den 6 och 7 september

Efter sommaren är det dags för den 

Obligatoriska Ventilations Kontrollen 

(OVK). Arbetet genomförs i alla lägenheter 

av en auktoriserad besiktningsman, Krister 

Johansson från Svenska ventilations-

gruppen.  

Kontrollen kommer utföras i hus 

18, 20 och 24 den 6 september och i hus 

26, 30, 28 och 22 den 7 september.  

Arbetet sker i våra lägenheter mellan kl 

09:30 och16:00.  

Mer detaljerad information kommer 

senare! 

 

Målning av tak och fönsterbleck i sommar 

Enligt föreningens underhållsplan 

planerade vi att under 2017 och 2018 

utföra ett större underhållsarbete på 

våra tak. Underhållet avser att rengöra 

och måla om samtliga plåtbeklädnader på 

hustaken. I planen ligger också att rengöra 

och måla om samtliga fönsterbleck där 

färgen släppt, det gäller i första hand 

fönsterbleck mot söder och väster. Genom 

att förhandlingsresultatet vid omsättning-

en av lånen blev så framgångsrikt kan vi nu 

genomföra hela takunderhållet under 

sommaren 2017.  

Styrelsen gick därför ut med anbuds-

förfrågan till sex olika måleriföretag som 

är specialiserade på takmålning. Anbuden 

skulle vara inne senast måndag den 15 

maj, varefter anbudsutvärdering och 

prisförhandlingar genomfördes. På 

styrelsemötet den 23 maj togs beslut om 

att anta det fördelaktigaste anbudet som 

inkommit från TA TAK AB.   

Den preliminära tidplanen för 

måleriarbete är att få måleriarbetet utfört 

under sommaren, dvs juli – augusti.   

För att få reda på vilka fönsterbleck där 

färgen flagnat/ lossat har styrelsen gått ut 

med en enkät. När sista dag för att svara 

passerat hade vi fått in svar från 68 

medlemmar. Vi utgår från att de som inte 

svarat inte har några fönsterbleck som 

flagnat.

 

 

http://brofastet1.bostadsratterna.se/
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Nytt städföretag för trappstädning 

Eftersom våra städkostnader, i jämförelse 

med andra föreningar, var höga tog 

styrelsen under våren ett beslut om att 

genomföra en städupphandling. 

Upphandlingen resulterade i att vi fick in 

sju offerter som styrelsen nu har 

utvärderat. Föreningen har efter 

slutförhandlingen valt att träffa avtal med 

företaget Clean Quality. Det var det 

företag som visade upp den bästa och 

tydligaste offerten, de mest seriösa 

avtalsvillkoren, det som vi kunde bedöma 

hade den bästa städmetodiken samt bästa 

system för löpande rapportering och 

kvalitetskontroll. Referenser visade också 

att de genomför bra arbeten och har 

nöjda kunder.  

Vi kan nu glädjas åt att städkostnaden 

from augusti sjunker med ca 40 %!  

Det nya städföretaget, Clean Quality 

kommer att påbörja sitt arbete genom att 

genomföra en storstädning av samtliga 

trapphus samt entréplan. 

 

 

 Säkrare hus genom avancerade backventiler 

Förhandlingar har under en tid pågått med 

PEAB angående risken för översvämningar 

i vår avloppsledning efter att Strand-

promenadens avlopp blivit anslutet till vår 

avloppsledning. För att eliminera risken 

för intrång av avloppsvatten i suterräng-

lägenheterna i hus 18,20,24 och 26 har en 

överenskommelse träffats med PEAB där 

de utan kostnad för Brofästet, monterar in 

avancerade backventiler mellan avlopps-

ledningen och husen.  Övriga hus på 

Kanalvägen kan dessbättre inte drabbas 

eftersom de ligger högre än avloppet i 

gatan. 

Grävningsarbetet för backventilerna 

planeras vara genomfört under juni 

månad. Grävningen kommer att ske 

mellan husen och parkeringsplatserna på 

Kanalvägen. Arbetet genomförs av 

Avloppshuset (Martin Engberg AB). 

Grävningsarbetet görs för att montera in 

backventiler mellan husen och 

avloppsledningen på Kanalvägen. 

http://brofastet1.bostadsratterna.se/
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Vi har nu förvärvat fastigheten Runö 7:34
Som framgått av artikeln ovan angående 

backventiler har förhandlingar också 

pågått med PEAB angående villkoren för 

utnyttjandet av vår avloppsledning under 

Kanalvägen.  

Denna förhandling har handlat om hur 

mycket PEAB skall betala i ”anslutnings-

avgift” till Brofästet. Resultatet av denna 

förhandling har blivit ett köpeavtal med 

PEAB där föreningen för 1 krona övertar 

hela fastigheten Runö 7:34 dvs marken där 

vår övre och del av vår nedre parkering är 

placerad. Detta således som en 

kompensation för att PEAB fått tillstånd 

att koppla på Strandpromenaden till vår 

avloppsledning. 

 

 

Utredning om våra gemensamhetslokaler 

Jämfört med andra bostadsrättsföreningar 

har vår förening ett stort antal gemensam-

hetsanläggningar såsom utomhuspool, fest-

lokal, bastu, aktivitetslokal, boulebana, 

sammanträdesrum och övernattnings-

lägenhet.  

 

 

Den inomhusyta som är avdelad som 

gemensamhetsutrymme är inte mindre än 

348 Kvm, således ungefär lika stort som 5 

tvårumslägenheter.  

De flesta av dessa gemensamanläggningar 

har ett lågt utnyttjande vilket får till följd att 

kostnaden per nyttjandetillfälle blir relativ 

hög.  

 

http://brofastet1.bostadsratterna.se/


   
    

Brofästet 1, Kanalvägen 24, 184 41 Åkersberga - http://brofastet1.bostadsratterna.se  Sid 6 
 

Den symboliska avgift vi som medlemmar 

betalar täcker inte den kostnad vi har för 

värme, el, vatten, räntor, reparationer, 

städning samt övriga specifika 

driftkostnader. Det totala underskottet/ 

kostnaden som vi betalar som en del av 

månadsavgiften uppgår till drygt 350 000 

kronor per år, eller drygt 5 % av årsavgiften.  

 

 
 
Årsstämman beslutade att ge styrelsen i 
uppdrag att arbeta fram ett förslag till ett 
alternativt utnyttjande av anläggningarna 
och presentera detta för beslut på ett 
kommande medlemsmöte. 
 

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna 

Sedan förra medlemsbladet kom ut kan vi 

hälsa följande nya medlemmar välkomna 

till oss här i Brofästet.  

Anne Bodén och Erika Bergman, har köpt 

lägenhet nr 30 i hus 24 av Anna Rubin, 

inflyttning den 10 maj 

Kirsti Alapoikela har köpt lägenhet nr 42 i 

hus 24 av Pirpa Svärling, inflyttning den 22 

juni  

Kenneth Ångnell, har köpt lägenhet nr 61 i 

hus 28 av Ivar Holmqvist och Mathilda 

Persson, inflyttning den 3 juli  

 

Nellie Blick och Henry Brar har köpt 

lägenhet nr 31 i hus 24 av Madelene 

Lindholm, inflyttning den 14 juli 

Mikael och Helena Eriksson, har köpt 

lägenhet nr 23 i hus 20 av Andreas 

Forslund och Sara Eriksson, inflyttning den 

20 januari 2018 

 

 

  

Specifikation Poolen Samlings-

lokalen 

174 Kvm

Aktivitets-

lokalen 

103 Kvm

Övernattn.-

lägenhet / 

mötesrum 

71 Kvm 

Samtliga 

resurser

INTÄKTER 9 250 12 200 2 250 16 860 40 560

KOSTNADER -173 400 -110 079 -66 513 -45 950 -395 942 

RESULTAT -164 150 -97 879 -64 263 -29 090 -355 382 

Kostnad per medlem i snitt /år -1 609 -960 -630 -285 -3 484

Antal betalande nyttjare / snitt 37 61 9 58

Underskott per betalande -4 436 -1 605 -7 140 -500

Intäkt per nyttjare / aktuellt pris 250 200 250 290

Priset omfattar Per säsong Per tillfälle Per år Per natt

http://brofastet1.bostadsratterna.se/
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Soprummen igen, och igen! 

Roslagsvatten har åter påtalat att vi måste 

skärpa oss när det gäller vår sophantering 

annars väntar ytterligare taxehöjning och 

det är inget vi efterlängtar!  

Senast hade någon kastat in sex stycken 

stora stoldynor till sommarmöbler i 

soprummet, någon annan hade ställt in en 

kasse med tomglas, ytterligare någon 

hade ställt in minicykel i soprummet… 

Tyvärr innebär det att vi i styrelsen måste 

fungera som sopåkare och se till att 

grovsoporna blir transporterade till 

miljöstationen eller Brännbacken.  

Vi tycker att regeln är mycket enkel, för 

säkerhets skull tar vi den ytterligare en 

gång. Vi har tre slags kärl för våra sopor i 

soprummen:  

• I de stora gröna kärlen förvaras 

hushållssopor väl förpackade i 

plastpåsar 

• I de bruna kärlen förvaras 

matavfall som förpackats i de 

bruna påsar som kostnadsfritt kan 

fås i mataffärerna  

• Tidningar slängs i det stora 

tidningskärlet som finns i 

respektive soprum 

• Alla andra sopor ska av 

medlemmen själv transporteras till 

återvinningsstationer eller till 

Brännbacken !  

 

 

Styrelsen önskar er alla en riktigt skön sommar! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

Vi i styrelsen arbetar vidare efter mottot  

”Vi gör vårt bästa för ert bästa” 

  

http://brofastet1.bostadsratterna.se/
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Styrelsen 2017    
Namn, adress, ansvarsområde och kontaktuppgifter  
Lennart Olausson, Kanalvägen. 24, Ordförande 

Ansvarsområde; Övergripande ansvar, ekonomi, upphandling, 

medlemsbladet, hemsidan 

Tel: 073-599 40 43 

lennart@olausson.one 
 

Thomas Eriksson, Kanalvägen 26 C, vice Ordförande 

Ansvarsområde; Sekreterare, bredband, kabel-TV,  

IP-telefon  

Tel: 070-550 79 34 

tompa.berga@gmail.com 
 

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 
karlssonm21@gmail.com 

      

Valberedningen 
Består av Inga Björkman och Agneta Lembrin von Sneidern. Inga är sammankallande i 

valberedningen.  
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