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Tack för att du ställde upp på städdagen 

 

Många hade slutit upp och arbetslusten 
fanns på plats. På drygt två timmar fick vi 
massor av arbete utfört, både inom- som 
utomhus. Poolen stängdes för säsongen 
och täckplåtarna lades över bassängen. Vi 
planterade nya buskar samt grävde upp 
gamla rosor utanför entrén till 20 varefter 
nya buskar och lökar planterades. Samtliga 
fyra entrétak till punkthusen tvättades, 
dörrarna in till våra källare rengjordes 
samt våra två soprum storstädades och 
höstfesten förbereddes i hus 18.  

Genom våra gemensamma insatser 
sparade vi många kronor som vi annars 
hade behövt betala till våra entreprenörer.  

 

När samtliga aktiviteter vara klara 
serverades traditionsenligt varmkorv med 
bröd och tillbehör. Speciellt den av Claes 
specialtillverkade gurkmajonäsen 
lovprisades.  

 Stort TACK för din insats!

God uppslutning på höstfesten  

Ett femtiotal medlemmar hade 
hörsammat inbjudan till föreningens 
höstfest. Som vanligt hade vi dukat upp 
mat och dryck i vår festlokal. När 
välkomstdrinken intagits och ordföranden 
hälsat välkommen bjöd föreningen på en 
italiensk buffé från La Baguette i Kista. Vin 
och öl serverades till självkostnadspris.  

Kvällen inbjöd till att många kontakter 
knöts mellan oss medlemmar i Brofästet.   
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Brandförsvaret besökte oss den 8 oktober 

På inbjudan av styrelsen har Stor-
stockholms brandförsvar genomfört en 
brandgenomgång hos oss.  

 

Genomgången skedde först i sällskap med 
styrelsen och avslutades med en  

gemensam information och frågestund för 
ett 25-tal intresserade medlemmar. Vi 
riktar ett stort tack till Mårten Byström 
och hans kollegor från brandförsvaret. 

Vid genomgång av trapphusen fick vi 
anmärkningar på att vi har mattor och 
andra saker som kan ta eld eller försvåra 
utrymning finns i trapphusen.  

Alltså, bort med alla mattor och övriga 
saker i våra trapphus! 

 

 

 

Värmen i våra lägenheter

Vi har snart haft det nya klimatstyrnings-

systemet för fjärrvärmen i bruk under ett 

helt kalenderår. För någon månad sedan 

kompletterades systemet med ytterligare 

ett 10-tal lägenhetssensorer. Det innebär 

att vi nu under dygnets alla timmar mäter 

inomhus-temperaturen i 23 av våra 102 

lägenheter. Sensorerna är utfördelade 

efter hustyp, lägenhetsstorlek samt 

lägenhetens läge i huset. 

Måltemperaturen är att alla lägenheter 

skall ha en temperatur i intervallet 20, 5 

till 22,5 grader. Enligt 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 

temperaturer inomhus bör en bostadsrätt 

hålla minst 20 grader. För att hushålla 

med energin bör den vara som högst 21 

grader enligt Folkhälsomyndigheten. 

  

Medeltemperaturen för samtliga 

lägenheter ligger nu och pendlar kring 22 

grader.  

Det nya systemet har inneburit att vi 

hittills i år har kunnat sänka vår energi-

förbrukning med 8,2 %.   
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Inkörningsproblem med backventilerna 

Som vi tidigare informerat om har en 
överenskommelse träffats med PEAB där 
de utan kostnad för Brofästet, monterar in 
backventiler mellan avloppsledningen och 
husen.   

 

Detta för att skydda hus 18, 20, 24 och 26 
för vattenskador vid en eventuell 
översvämning i avloppsledningen under 
Kanalvägen. 

Tyvärr har tiden för inkörning av de nya 
backventilerna dragit ut på tiden. Tre av 
de fyra backventilerna fungerar nu som 
avtalats medan den fjärde, vid hus 24, 
fortfarande kräver styrelsens speciella 
tillsyn och skötsel. 

Leverantören har utlovat att samtliga fyra 
skall fungera som avtalat innan året är 
slut. 

 

Avluftning av vattnet i elementen  

På styrelsens uppdrag genomförde 

Chemiclean under april en laboratorie-

analys av vätskeprov från vårt värme-

system. 

  

Utifrån analysresultatet presenterade 
företaget en riskbedömning samt förslag 
till korrigerande åtgärder. Analysen visar 
att metallinnehållet av järn och koppar är 
för högt. Dessa metallhalter är 
korrosionsrester från systemet. Korrosion 
orsakas av för hög luft och syrehalt i 
systemet. Analysföretaget rekommen-
derade att en Vakuum-avgasare bör 

installeras för avskiljning av luft från 
vätskan i systemet. 

 

Under oktober månad har en ”avgasare” 
installerats vilket resulterat i att vätskan i 
vårt värmesystem nu är fritt från luft och 
att syrehalten är normal i systemet, 
därmed stoppas fortsatt korrosions-
bildning i värmesystemet. 
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Ombesiktning och injustering efter OVK 

  

Efter den förra Obligatoriska Ventilations 
Kontrollen (OVK) så har både föreningen 
och de enskilda medlemmarna åtgärdat 
besiktningsmannens anmärkningar. Nu är 
det därför dags att boka in ombesiktning 
hos den som fått anmärkning. Vidare skall 
en injustering av luftflödet ske i samtliga 
lägenheter, dock ej i låghusen som har 
egna fläktar i lägenheten. Som vi meddelat 
via brev till varje medlem kommer 
ovanstående arbete att ske enligt följande 

• :13 december, hus 18, 20 och 22 

• 14 december, hus 24, 28 och 30 

För dig som inte har möjlighet vara 
hemma då arbetet sker nellan 10.00 – 
16.00 kan nyckel lämnas till 
besiktningsmannen, utanför hus 24 mellan 
klockan 9.30 – 10.00 respektive dag. 

För att vi skall bli klara med OVK;n innan 
årsskiftet måste alla lägenheter enligt 
ovan vara tillgängliga för besiktnings-
mannen! 

De lägenheter som inte är tillgängliga 
kommer att debiteras för tillkommande 
extra besök, ca 1 500 kr / lägenhet 

 

 

Medlemmarnas åsikter om poolen 

Vår poolansvarige, Per Fastmark, har 
meddelat att han, efter de dryga 10 år han 
så förtjänstfullt skött poolen, nu vill 
överlämna ansvaret till någon/ några 
andra i föreningen. I brev och på hemsidan 
har vi efterlyst medlemmar som är 
intresserade av att ta över efter 
Per. Arbetet handlar om ett löpande 
tillsyns- och skötselansvar för poolen 
under maj - september. 
Om ingen medlem är villig åta sig 
uppgiften har vi undersökt möjligheten att 
köpa in poolskötseln från extern part.   
Eftersom ett sådant alternativ kommer 
medföra högre driftkostnader för poolen 
har styrelsen hämtat in medlemmarnas 
åsikter beträffande olika handlings-
alternativ i en Poolenkät. Vid sidan om 
själva enkätsvaren fick styrelsen in förslag 
till utbyte av möbler, försköning av 
poolområdet, utförsäljning till andra 
föreningar, avgiftshöjning mm. 

 
 

  
 
Enkätsvaren visar att av de 60 medlemmar 
som hittills svarat anser 2 att de som 
badar skall betala vad poolen kostar, 25 
anser att poolens kostnader skall fördelas 
ut på samtliga lägenheter, 22 anser att 
poolen kan avvecklas medan 11 anser att 
poolbadet kan avvecklas och poolen göras 
om för solning o social samvaro.   
Resultatet kommer tas upp på kommande 
föreningsstämma.
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Onödiga stopp i vårt avloppssystem 

Under året har det varit ett antal stopp i 
vårt avloppsystem, senaste stoppet var 
den 21 november.  Varje stopp som vi 
drabbas av kostar mellan 5 – 10 000 
kronor att åtgärda. Ännu värre är att vi 
riskerar översvämning av avloppsvatten i 
våra lägenheter och då måste lägenheten 
utrymmas, saneras och ev. renoveras. 

De senaste stoppen hade vi nu i november 
och då konstaterades det, som så många 
gånger tidigare, att någon eller några 
medlemmar spolat ner bindor, 
tamponger, trosskydd, tops och liknande 
i toaletten.  

Våra avloppssystem är inte 
dimensionerade för att klara av att ta 
hand om annat än vad toalettstolen är 
avsedd för.  

 

Det är förbjudet att spola ner 
bindor, tamponger, trosskydd, 
tops och liknande i toaletten.  

Skärpning anbefalles!

Reviderade parkeringsregler 

Styrelsen har nyligen uppdaterat 

parkeringsreglerna, de reviderade reglerna 

gäller från den 1 januari 2018.  

 

Du hittar de kompletta reglerna på 

hemsidan, under fliken ”Regler och råd / 

Parkeringsregler”. 

Här kommer en sammanfattning av de 

huvudsakliga förändringarna: 

• Vissa avgiftsjusteringar har skett, 

tex finns nu en taxa för hybridbilar, 

550 kr/mån 

• Avgiften för gästkortet har 

justerats, 100 kr/år 

• Parkeringstiden för gästplatserna 

har förändrats, max 15 timmar i 

följd  

• Reglerna för användning av 

gästplatserna har förtydligats 

• Ny parkeringsskiva har tagits fram 

som ersätter den gamla 

• Förtydligat var parkeringsförbud 

gäller inom vårt område 
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Vi kommer i år att amortera (spara) 1,7 Mkr 

Som vi tidigare informerat om lyckades vi 
väl i förhandlingen med bankerna och fick 
ner räntan under budgeterad nivå för de 
två 25 miljoners lån vi omsatte före 
sommaren. Detta tillsammans med att vi 
pressat priset vid nya upphandlingar av 
städning, el, fjärrvärme m fl tjänster har 
ekonomin utvecklat sig bättre än vad vi 
budgeterat för året.  

 

Vi kan också glädjande notera att de 
investeringar vi gjorde i fastigheten under 

2016 gett god avkastning genom lägre 
driftkostnader inom olika områden. 

Den prognos som styrelsen tog fram efter 
september visade på att vi även detta år 
kommer att kunna göra större 
investeringar i fastigheten än planerat. 
Vidare pekade septemberprognosen på 
att vi torde kunna göra en ännu större 
extra amortering än planerat. När vi nu 
gjort en uppdaterad prognos efter oktober 
bekräftar den vad vi såg efter september. 

För 2017 har vi skapat ett utrymme för att 
dels genomföra underhållsinsatser på våra 
fastigheter på ca 850 000 kronor samtidigt 
som vi också kan göra en extra amortering 
på föreningens lån med 1 100 000 kr. 
Sammantaget betyder det att vi totalt 
under året amorterar (minskar vår 
gemensamma låneskuld) med 1,7 miljoner 
kronor.

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna 

Sedan förra medlemsbladet kom ut kan vi 

hälsa följande nya medlemmar välkomna 

till oss här i Brofästet.  

Richard Boksjö flyttade in i lägenhet nr 28 

i hus 24 i början av november 

Denis Quispe flyttade in i lägenhet nr 57 i 

hus 28 i början av november 

Samtliga nya medlemmar har innan 

inflyttningen fått föreningens 

välkomstbrev som innehåller det mesta 

om vad man bör veta om föreningen och 

om vårt område.  
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Inför helgerna, kolla batterierna i brand-

varnaren 

Inför advent och julhelgerna vill vi skingra 

mörkret med många levande ljus i våra 

hem. Tyvärr vet vi att det är vid denna tid 

då vi oftast drabbas av bränder i hemmen. 

Vi vill därför påminna om att kontrollera 

och vid behov byta ut batterierna i 

brandvarnarna.  

Det måste finnas brandvarnare i samtliga 

lägenheter, brandförsvaret rekommen-

derade att vi har en i varje rum.  

Det är ditt ansvar att två-tre gånger om 

året kontrollera att brandvarnaren 

fungerar. 

 

 

 

Slutligen.. 

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. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

Vi i den nya 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, 

lägenhetsöverlåtelser, medlemsinformation, 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 

Tel: 0762-27 49 35 

togittan@bredband.net 
 

Sven Lindström, Kanalvägen 20, Ledamot 

Ansvarsområde; Fastigheterna, hissarna och utemiljön 

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

 

Per Fastmark, Kanalvägen. 24, Ledamot 

Ansvarsområde; Poolen. 

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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