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OVK i alla lägenheter den 6 och 7 september

Om några dagar är det dags för den 

Obligatoriska Ventilations Kontrollen 

(OVK).  

OVK är en funktionskontroll som ska göras 

regelbundet i flerbostadshus och andra 

byggnader där människor vistas ofta. 

Syftet är att visa att inomhusklimatet är 

bra och att ventilationssystemen fungerar.  

 

Arbetet genomförs i alla lägenheter av en 

auktoriserad besiktningsman, Krister 

Johansson från Ventilationsgruppen.  

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.  

Kan du inte vara hemma vid tillfället för 
OVK så kan du lämna en extranyckel till 
OVK-besiktningsmannen som arrangerar 
en nyckelinsamling utanför port 
Kanalvägen 24 mellan kl 09:30 och 10:00 
samma dag som OVK ska utföras. 

Låt oss hjälpas åt så att alla lägenheter blir 
besiktigade på de reserverade dagarna! 

 

Boka in den 14 oktober för höststädningen

Den 14 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!  
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Välkommen till höstfesten den 14 oktober 

Styrelsen hälsar alla medlemmar 

välkomna till föreningens årliga höstfest 

som vi genomför i anslutning till  

höststädningen, lördagen den 14 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, karlssonm21@gmail.com 

 

 

 

Alla våra tak är nu rengjorda och målade

Som säkert alla noterat har vi under 

sommaren genomfört ett större under-

hållsarbete på våra tak. DM TAK har 

rengjort och målat om samtliga 

plåtbeklädnader på hustaken. De har 

också målat om samtliga fönsterbleck där 

färgen släppt. Så här såg det ut innan…. 

 

…. och så här fint blev efter. 

 

Denna typ av underhållsarbete behöver 

genomföras om 10 – 12 år igen. Arbetet 

finns inplanerat i föreningens långsiktiga 

underhållsplan. 
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De nya backventilerna är nu på plats 

Under sommaren har ett grävningsarbete 
genomförts av Avloppshuset (Martin 

Engberg AB) utanför husen på 
Kanalvägen 18, 20, 24 och 26. 
Grävningsarbetet har gjorts för att 
montera in backventiler mellan husen och 
avloppsledningen på Kanalvägen. 
 

  
 

Backventilerna är till för att eliminera 
risken för intrång av avloppsvatten i 
suterränglägenheterna i hus 18, 20, 24 och 
26. De har tillkommit efter att en 
överenskommelse träffats med PEAB där 

de utan kostnad för oss i Brofästet, åtagit 
sig att montera in backventilerna mellan 
avloppsledningen och husen.   

Övriga hus på Kanalvägen kan dessbättre 
inte drabbas eftersom de ligger högre än 
avloppet i gatan. 

Det som nu kvarstår är att testa systemet 
och att vi i styrelsen skall få utbildning i 
hur man sköter anläggningen. 

 

 

Fönsterblecken är nu målade 

För att få reda på vilka fönsterbleck som 

färgen flagnat/ lossnat gick styrelsen ut 

med en enkät under försommaren. 

  

 

När sista dag för att svara passerat hade vi 

fått in svar från 68 medlemmar. Vi har 

utgått från att de som inte svarat inte har 

några fönsterbleck som flagnat.  Nu är 

samtliga fönsterbleck, där målarna fått 

tillgång till lägenheterna, rengjorda och 

målade. Några medlemmar som anmält 

att de inte var hemma när målnings-

arbetet utfördes har fått färg för att själv 

kunna rengöra och måla. Därmed är hela 

målningsprojektet för sommaren 2017 

avslutat. 
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Clean Quality utför nu trappstädningen 

Eftersom våra städkostnader, i jämförelse 

med andra föreningar, var höga tog 

styrelsen under våren ett beslut om att 

genomföra en städupphandling. Resultatet 

blev att vi efter slutförhandlingen valde 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 

påbörjade sitt arbete genom att 

genomföra en storstädning av samtliga 

trapphus samt entréplan den 21 augusti.  

Efter att detta var gjort kommer de nu att 

varje vecka genomföra normal 

trappstädning.  

 

 

 Funderar du på att skaffa eldriven bil?

Några medlemmar har efterfrågat 

möjligheterna att ladda eldrivna bilar via 

föreningens elstolpar. Eldrivna bilar kan 

delas in i två huvudklasser, dels de bilar 

som enbart drivs med el och de hybrider 

som drivs med både el och annat 

drivmedel. Den typ som går att ladda via 

föreningens e-stolpar är de s.k. 

elhybriderna. I elstolpen kan man som 

standard ladda med max 10 amp. 

Styrelsen arbetar med frågan och kommer 

inom kort att ta fram en ny typ av 

prismodell för elhybrider. 

Funderar du på att skaffa en eldriven bil 

skall du först kontakta styrelsen, Thomas 

Eriksson, för att få klarhet i föreningens 

möjligheter att erbjuda laddning. 
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Fin sommar i och vid poolen 

 

Tack vare det fina vädret har det i sommar 
blivit många soltimmar vid poolen.   

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

36 medlemmar har betalt avgift (250 kr) 
och därigenom fått nyckel (tag) till poolen. 
Utbytet har blivit många fina 
sommardagar i värmen och solen. 
 
Styrelsen har under sommaren reviderat 
poolreglerna i syfte att i första hand 
prioritera tillgången till poolområdet för 
föreningens medlemmar.  

Utredning om våra gemensamhetslokaler 

Mot bakgrund av det låga utnyttjandet av 

våra gemensamhetsanläggningar tog 

årsstämman i maj beslut om ”att ge 

styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till alternativt utnyttjande av våra 

gemensamhetsanläggningar”. Styrelsen har 

startat arbetet med att börja titta på det 

låga utnyttjandet av våra gemensam-

hetslokaler i hus 18 och 26. Som framgår av 

sammanställningen nedan har vi inte mindre 

än 350 Kvm inomhusyta som genererar ett 

årligt underskott på cirka 200 000 kronor. Vi 

kan också se denna yta som en dold tillgång 

i föreningen. Vissa föreningar har oinredda 

vindar som dolda tillgångar med vi har våra 

dolda tillgångar i låghusens suterrängplan.  

Mot den bakgrunden har styrelsen börjat 

utreda möjligheterna att använda de främre 

delarna av dessa ytor som lägenhetsyta 

medan de bakre bibehålls som rum för 

övernattning, bastu o relax, möteslokal, 

förråd mm.  I utredningen har vi inhämtat 

information från mäklare, kommunens 

bygglovsenhet samt fört diskussioner med 

en erfaren husarkitekt. Så snart det finns ett 

konkret beslutsunderlag framme avser 

styrelsen att kalla till ett extra 

medlemsmöte. 

  

 

Specifikation Samlings-

lokalen 

174 Kvm

Aktivitets-

lokalen 

103 Kvm

Övernattn.-

lägenhet / 

mötesrum 

71 Kvm 

INTÄKTER 12 200 2 250 16 860

KOSTNADER -110 079 -66 513 -45 950 

RESULTAT -97 879 -64 263 -29 090 

Kostnad per medlem i snitt /år -960 -630 -285

Antal betalande nyttjare / snitt 61 9 58

Underskott per betalande -1 605 -7 140 -500

Intäkt per nyttjare / aktuellt pris 200 250 290

Nettokostnad per nyttjare/tillfälle -1 405 -6 890 -210

Priset omfattar Per tillfälle Per år Per natt
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Lämna kvar TV-box och Router när du flyttar 

Tänk på att den TV-box och Router som 

Bredbandsbolaget har levererat till 

lägenheten tillhör lägenheten. De är 

levererade på föreningens 

gruppabonnemang som gäller samtliga 

medlemmar. 

När du flyttar ut ur din lägenhet är det 
viktigt att du anmäler detta till 
Bredbandsbolaget för att dom ska veta 
under vilka tider som du har varit 
"ansvarig" för trafiken. Även email-
konton, köpta tilläggstjänster, säkerhets-
paket, nummervisning och annat berörs.  

Den som flyttar in efter dig skall sen själv 
anmäla sina uppgifter och då tillkommer 
en startavgift. Ett alternativ är att ni 
skriver ett överlåtelseavtal enligt länken 
nedan. Det blir då billigare än om den som 
flyttar in skickar in en nyanmälan. 

Överlåtelseavtal och mer information om 
detta hittar du på föreningens hemsida: 

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

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna 

Sedan förra medlemsbladet kom ut kan vi 

hälsa följande nya medlemmar välkomna 

till oss här i Brofästet.  

Erika Bergman flyttade in i lägenhet nr 30 

i hus 24 i slutet av maj. 

Kirsti Alapoikela flyttade in i lägenhet nr 

42 i hus 24 i slutet av juni. 

Kenneth Ångnell, flyttade in i lägenhet nr 

61 i hus 28 i juli. 

Nellie Blick och Henry Brar flyttade in i 

lägenhet nr 31 i hus 24 i mitten av juli. 

Carl-Simon Langemar, flyttade in i 

lägenhet nr 86 i hus 22 i slutet av augusti. 
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Soprummen igen! 

Vi fördelar våra sopor mellan soprummen 

i hus 22 och 28. För att få en så jämn 

belastning som möjligt mellan de två 

soprummen gäller att hus 18, 20 och 22 

lämnar sina sopor i soprummet i hus 22. 

Hus 24, 26, 28 och 30 lämnar sina sopor i 

soprummet i hus 28. 

 

I båda soprummen finns gröna kärl för 

vanligt hushållsavfall, bruna för matavfall 

samt ett vitt för tidningar. Övriga sopor 

som får vi själva transportera till närmaste 

miljöstation eller till återvinningsstationen 

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 alla välkomna den 14 oktober! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

Vi i styrelsen arbetar vidare efter mottot  

”Vi gör vårt bästa för ert bästa” 
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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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