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Boka in den 16 maj för årsstämman! 

 

Vi startar stämman kl. 18.30.  

Som vanligt genomför vi stämman i 
samlingslokalen i hus 18. Kallelse, 
dagordning och årsmöteshandlingar 
kommer att delas ut i god tid före 
stämman.  

Som kommer att framgå av handlingarna 
har stämman att ta beslut om flera viktiga 
frågor för vår förening.  

Kom en stund före så bjuder 
föreningen på kaffe med dopp! 

Nu är förvärvet av Runö 7:34 klart  

Den 30 januari 2018 undertecknades 
köpeavtalet mellan PEAB Bostad AB och 
Brf Brofästet avseende överlåtelsen av 
fastigheten Runö 7:34. den s.k. 
parkeringsfastigheten. 

Överlåtelsen är ett resultat av 1,5 års 
förhandlingar mellan PEAB och Brf 
Brofästet. Överlåtelsen är en del i den 
ersättning PEAB betalar till föreningen 
och som tillåter Brf Strandpromenaden att 
ansluta sitt avlopp till Brofästets 
avloppsledning under Kanalvägen.  

 

En annan del av ersättningen är att PEAB 
tagit hela kostnaden för installationen av 
de fyra backventiler som installerats vid 
hus 18, 20, 24 och 26. Även här är ett avtal 
undertecknat och klart.  

  

Båda parter är mycket nöjda med att 
förhandlingarna äntligen är avslutade och 
att ett avtal mellan PEAB och föreningen 
nu är undertecknat och klart.  

Föreningen har sänt in ansökan om lagfart 
till Lantmäteriet.   
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Resultatet för 2017 blev mycket bra 

 

Bokslutet för 2017 visar på ytterligare ett 
framgångsrikt år för vår förening;  

• lägre räntekostnader än budget   

• högre investeringar (periodiskt 
underhåll) i fastigheten jämfört med 
budget,  

• större amortering (föreningens 
återbetalning på våra lån) jämfört 
med budget och ett totalt bokfört  

• bättre resultat än budget !  
 
Ovanstående gav oss möjligheter att 
genomföra större investeringar (periodiskt 

underhåll) än budgeterat. Vi kunde också 
göra en större extra amortering än vad vi 
planerat.  
 
Styrelsens strategi, när ränteläget nu är 
lågt, är att rusta för framtiden genom att 
både betala av på våra lån samt 
genomföra större investeringar i 
byggnaderna. Härigenom rustar vi oss för 
att möta kommande räntehöjningar.  

Siffrorna är preliminära eftersom 
bokslutet ännu inte är reviderat.  

 

Nu kan du ”Swisha” till föreningen 

Nu kan du "swisha" in pengar till oss på 
nummer 12 34 42 49 33.  

Eftersom föreningen så långt som möjligt 
vill undvika att hantera kontanter har vi 
anslutet föreningen till Handelsbanken / 
Swish. När du tex skall hämta ut och 

betala parkeringskort till gästparkeringen, 
nycklar till gemensamhetslokalerna 
och/eller tag till poolen så kan du använda 
Swish. Ta med mobilen när du skall hämta 
nycklar/P-kort och betala genom att 
swisha över pengarna samt visa för 
Birgitta att inbetalning skett. 
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Fortsatta investeringar i budgeten för 2018

I budgeten för 2018 har styrelsen på 

samma sätt som för 2017 skapat ett 

ekonomiskt utrymme för att göra 

omfattande investeringar i våra sju hus. 

Investeringar som kommer förlänga 

livslängden på husen, öka trivseln och 

säkerheten samt minimera reparations- 

och driftkostnaderna.  

 

Nedan får du i rubrikform de olika 

investeringarna. 

• Rengöring och behandling av samtliga 

tak/takpannor (augusti/september) 

• Utbyte av avloppspumpar, styrning och 

avloppsrör i hus 20 och 24 (februari) 

• Stamspolning i samtliga lägenheter och 

avloppsstammar (maj/juni) 

• Utbyte av resterande 

utomhusbelysning till LED (april) 

• Renovering av soprummen (september) 

• Installation av hjärtstartare (februari) 

Nedan och på hemsidan finns mer 

information att läsa om de olika 

investeringarna 

 

Informationsmöte om hjärtstartaren 

Många hade hörsammat inbjudan till 

informationsmötet om hjärt-och 

lungräddning (HLR) som genomfördes den 

15 februari. Peter Jonsson från företaget 

Livrustning höll ett inspirerande och 

informativt föredrag där vi medlemmar 

fick en god förståelse för hur man agerar 

vid ett hjärtstopp.  

Hjärtstartaren finns i ett skåp på 

entréplanet i hus 22. Låset till entrédörren 

är utbytt så att samma nyckel som du 

använder till soprummen passar till 

entrédörren.  

Vi söker också sms-livräddare som kan 

hjälpa till i händelse av hjärtstopp. Hör av 

dig till Maria Karlsson om du är intresserad 

(hennes kontaktuppgifter hittar du på sista 

sidan). 
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Ny gemensamhetsanläggning med 

Strandpromenaden 

Som en förlängning av det avtal som 
träffats mellan PEAB och Brofästet har 
också en överenskommelse träffats med 
Strandpromenaden om den framtida 
driften av avloppsledningen. Det 
huvudsakliga resultatet av överens-
kommelsen är att Strandpromenaden och 
Brofästet delar på framtida driftkostnader. 
Praktiskt betyder överenskommelsen att 
föreningarna bildar en s.k. 
”GemensamhetsAnläggning”(GA). Det är 
lantmäteriet som hjälper föreningarna att 
formellt bilda GA, då baserat på den 
överenskommelse som träffats mellan 
Strandpromenaden och Brofästet. En 
ansökan om förrättning har nyligen 
skickats in till Lantmäteriet. Kostnaden för 
förrättningen kommer att betalas av 
PEAB.  

 

I avvaktan på att förrättningen hos 
Lantmäteriet blir klar (kan ta drygt ett år) 
har Strandpromenaden och Brofästet 
träffat en interimsöverenskommelse som 
innebär att föreningarna delar på de 
underhållskostnader som kan uppkomma 
innan Lantmäteriförrättningen har vunnit 
laga kraft.  

Godkänd OVK ! 

Föreningen har nu fått intyg om att vi är 
godkända efter den Obligatoriska 
Ventilations Kontrollen (OVK). 

 

Tack för att ni så mangrant ställde upp och 
ordnade så att besiktningsmännen kom in 

i lägenheterna den 13 och 14 december. 
Resultatet av ombesiktningen och 
injusteringen av luftflödena blev mycket 
bra tack vare att så gott som alla som fått 
anmärkningar i den första besiktningen 
åtgärdat desamma. 

I samband med OVK:n genomfördes också 
en ombyggnad av våra ventilationsfläktar 
på punkthusen varvid utsugseffekten 
förbättrades med ca 40 %. Vi hoppas 
därmed att de tidigare problemen med 
dåligt utsug vid matlagning nu skall vara 
åtgärdade.  
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Prisutvecklingen på våra bostadsrätter 

Här i Brofästet såldes under 2014 nio 

bostadsrätter, under 2015 såldes tio, 

under 2016 också 10 medan det under 

2017 såldes 14 bostadsrätter.  

Värdeutvecklingen i % på våra 

bostadsrätter har varit: 

2015   +   5,8 % 

2016   + 15,6 % 

2017   -    3,6 % (Storstockholm – 6%) 

Prisutvecklingen ovan påverkas både av 

den allmänna prisutvecklingen för 

bostadsrätter samt av vilken mix av stora 

och mindre lägenheter som sålts under 

året. Försäljningspriset per kvm är lägre 

för de större lägenheter jämfört med de 

mindre.  Det högsta försäljningspriset per 

kvadratmeter återfinns hos bostadsrätter 

med 1 rum och kök/kokvrå på 34 kvm, den 

senast sålda gick för 41 030 kr/kvm.  

 

Boka in den 5 maj för städdagen
Passa redan nu på att boka in den 5 maj 

för gemensamma uteaktiviteter. Som 

vanligt samlas vi vid flaggstången klockan 

10.00.   

Under dagen kommer vi att delas in i 

mindre grupper där vi tillsammans med 

våra grannar genomför olika 

arbetsuppgifter. Poolen skall ställas i 

ordning för sommaren, våra buskar och 

växter skall skötas, gammalt gräs och löv 

skall tas bort, visst enklare renoverings-

arbete skall utföras.  

 
Vi kommer att bjuda på grillad korv med 

tillbehör. Runt grillen finns också goda 

möjligheter till att bekanta sig och umgås 

med andra medlemmar i Brofästet.  

Vi vill rikta en speciell inbjudan till dig som 

är ung att delta i vårt utomhusarbete. Ju 

fler som hjälper till desto snabbare blir vi 

klara. En välordnad utemiljö påverkar 

också priset på din bostadsrätt den dag 

den skall säljas!  
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Ny avloppsanläggen i hus 20 och 24 

Våra avloppspumpar, som pumpar ut 

avloppsvatten från marklägenheterna 

samt från våra gemensamhetslokaler, är 

nu drygt 23 år gamla. Genom åldern på 

pumparna och styrutrustningen finns det 

inte längre reservdelar att få tag i om 

pumparna stannar och behöver repareras. 

Stoppen de senaste åren har varit många, 

riskfyllda och kostsamma för föreningen. 

 

 

I mitten av februari byttes hela den gamla 

anläggningen ut mot en ny med moderna 

skärande pumpar och styrning. I varje hus 

(pumpgrop) kommer det av säkerhetsskäl 

att installeras dubbla pumpar/system. 

 

 

Genom att inte spola ner bindor, tros-

skydd, tamponger, tops, tandpetare och 

annat som inte avloppssystemet är 

anpassat för hoppas vi på stabilare drift 

med färre driftstopp samt lägre 

underhållskostnader. 

 

 

Våra nya grannar hälsas välkomna 

I vårt medlemsblad hälsar vi nya 

bostadsrättshavare välkomna till vår 

förening.  Sedan förra medlemsbladet kom 

ut kan vi hälsa följande nya medlemmar 

välkomna till oss här i Brofästet.  

Angela Lundqvist, har köpt lägenhet 2 i 

hus 18 B av Leena Kekäläinen 

 

Helena och Mikael Eriksson, har köpt 

lägenhet 23 i hus 20 av Sara Eriksson och 

Andreas Forslund  

 

Jerry Stenbeck, har köpt lägenhet 91 i hus 

22 av Marta Öhblom 

Kristina och Manne Kesti, har köpt 

lägenhet 11 i hus 20 av Birgitta Bergqvist 
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Låt oss hjälpas åt.. 

Roslagsvatten har infört en ny regel för de 

bruna sopkärlen. De skall stå med 

handtagen utåt för att sophämtarna skall 

slippa vända kärlen när de hämtar. 

Respektera detta så slipper vi konflikter 

med våra sopåkare! 

En kort repetition hur vi använder våra tre 

kärl för sopor:  

• 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  

• Slutligen slängs tidningar i det 

stora tidningskärlet som finns i 

respektive soprum  

 

 

Slutligen.. 

Glöm inte att boka in den 16 maj för årsstämman! 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

 

 

Vi i styrelsen arbetar vidare efter mottot  

”Vi gör vårt bästa för ert bästa” 
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Styrelsen   
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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