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Välbesökt årsstämma den 16 maj

 

På årets årsstämma deltog inte mindre än 
58 personer, varav 52 röstberättigade. 
Stämman inleddes med ett bildspel från 
året som gått, varefter Lennart hälsade 
alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Elisabeth 
Kalderén från Bostadsrätterna. Mötet 
följde den stadgeenliga dagordningen. 
Styrelsen hade till stämman anmält två 
förslag, stadgeändring samt poolen.  

Ytterligare tre medlemsförslag 
behandlades av stämman.  Se särskilda 
notiser nedan angående ”Upphandling av 
bredband” och ”Tryggare låssystem”.  

Innan stämmans avslutades avtackades 
Per Fastmark av Lennart för sina beröm-
värda insatser under 13 år i föreningen. 

Efter att stämman avslutades informerade 
styrelsen om dagsläget avseende 
gemensamhetslokalerna samt svarade på 
medlemmarnas frågor.  

Årsmötesprotokollet finns att tillgå på 
hemsidan: 
http://brofastet1.bostadsratterna.se/om-
foreningen/arsstammoprotokoll 

 

Poolsäsongen har startat 

Poolen öppnade, som utlovat, för bad 

den 1 juni och kommer vara öppen för 

bad tom augusti. Poolen sköts nu av John 

Bienkowski och Denis Quispe. Ett nytt 

avtal har träffats med Nordic Pool som 

startar upp poolen samt genomför 

månatliga servicebesök då de bl.a. tar 

vattenprover. I styrelsen är Birgitta 

Jillestam ansvarig för poolen varför alla 

medlemssynpunkter och frågor kring 

poolen hanteras av Birgitta. Saknar du 

pooltagg så går det bra att köpa en för 

500 kr hos Birgitta. 
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Rekordmånga på städdagen den 5 maj 

 

Över 40 medlemmar deltog på städdagen 
den 5 maj. Möjligen bidrog det fina vädret 
till att så många kom ut och hjälpte till att 
göra fint både ute och inne. Vi hann med 
att iordningställa poolen, plantera buskar, 
måla husgrunder, kratta ut matjord, så 
gräs, putsa fönster, skura golv och mycket 
mera.  

Genom dessa medlemmars insatser kunde 
vi för alla i föreningen spara åtskilliga 

kronor som vi annars behövt lägga ut på 
entreprenörer av olika slag.  

Samtidigt gavs det möjligheter till social 
samvaro tillsammans med gamla och nya 
grannar. 

Stort TACK till alla som deltog! 

 

 

Lyckat resultat när ett av våra lån omsattes

Förhandlingarna med bankerna har skett 

inom ramen för den räntestrategi som 

styrelsen tidigare fastlagt. 

Förhandlingsarbetet har skett med 

utgångspunkt från räntestrategin och blev 

mycket framgångsrikt vilket resulterat i att 

vi för hela vår låneportfölj uppnått en 

räntebindningstid på 2,0 år och en 

snittränta på 0,80 % för hela vår låne-

portfölj på lite drygt 70 miljoner kronor.  

Vi kunde uppnå det goda resultatet genom 

tuffa förhandlingar samt att vi under 2017 

visat att vi har mycket god kontroll på 

ekonomin och att vi härigenom lyckats 

göra stora extra amorteringar.  
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Utbyte av våra fyra avloppspumpar

Våra avloppspumpar, som pumpar ut 

avloppsvatten från lägenheterna i hus 20 

och 24 samt från våra gemensamhets-

lokalerna, är nu drygt 23 år gamla. Vi har 

de senaste åren haft åtskilliga stopp som i 

något fall inneburit översvämning av 

avloppsvatten i gemensamhetslokalen. 

Stoppen de senaste åren har varit både 

riskfyllda och kostsamma för föreningen.  

Hela den gamla anläggningen ersattes 

under våren med helt nya skärande 

pumpar och styrning. I varje hus 

(pumpgrop) kommer det av säkerhetsskäl 

att installeras dubbla pumpar/system. 

Under inkörningen har vi haft problem 

med allt för hög ljudnivå på pumparna. 

Kero Pump som installerat pumparna har 

varit här i två omgångar och monterat in 

vibrationsdämpare på pumparna. Därefter 

ligger ljudnivån inom de gränsvärden som 

Socialstyrelsen fastlagt.   

 

Rengöring och ytbehandling av våra tak 

Våra takpannor, som är av betong, är snart 

25 år gamla. Under årens lopp har det 

bildats mossa och beväxning på pannorna. 

Tas inte detta bort dras fukt in i pannorna 

som sedan riskerar spricka när det blir 

frost. Rengörs och behandlas pannorna 

förlänger vi livslängden på taken och 

flyttar en takomläggning långt framåt i 

tiden.   

Under våren genomförde styrelsen en 

upphandling avseende en rengöring och 

ytbehandling av våra tak. Lundgrens tak 

vann upphandlingen och de kommer hit 

och börjar takbehandlingen måndagen 

den 27 augusti. 
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Upphandling av sommar- och vinterskötsel 

 

Vårt avtal för sommarskötseln av vår 

utemiljö samt vinterskötseln i form av 

snöröjning och sandning löper ut den sista 

september i år. Styrelsen har därför redan 

påbörjat en ny upphandling i syfte att ha 

ett nytt avtal på plats för snöröjningen 

som startar kommande vinter. Inför 

upphandlingen har vi haft kontakter med 

andra liknande föreningar för att efterhöra 

deras erfarenheter av olika entreprenörer.   

Offerter skall vara oss tillhanda senast den 

sista maj. Därefter startar offertutvärder-

ingen vilken vi beräknar kunna vara klar 

runt midsommar.  

Våra förväntningar är att vi skall finna en 

konkurrenskraftig leverantör med god 

kunskap om hur man sköter våra träd, 

buskar och växter.     

 

 Telenor och Bredbandsbolaget går samman 

Telenor har under många år hört ihop med 

Bredbandsbolaget, men det är inte förrän 

nu de blir ett gemensamt bolag.  

I praktiken innebär det att de kommer 

fortsätta leverera tv och bredband till 

samma kvalitet, hastighet och pris - men 

nu som Telenor istället för Bredbands-

bolaget. Bredbandsbolagets kunder 

kommer även kunna få Telenors 

mobiltelefoni.  

Praktiskt innebär det för oss att vi får nya 

telefonnummer att ringa om vi behöver 

komma i kontakt med kundtjänst.  

 
 
Vid problem eller fel på 
bredband, IP-telefoni eller 
kabel-TV ring då Telenor på 
telefonnummer;  
020 222 222 
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Upphandling av bredband, TV och telefoni
Nuvarande avtal med Bredbandsbolaget 

löper ut i februari 2019. Styrelsen har 

därför redan nu påbörjat en upphandling 

som vi planerar skall vara klar tidigt i höst.  

Skälet till att vi är ute i så god tid är att vid 

ett leverantörsbyte behöver den nya 

leverantören en viss tid på sig för att byta 

ut och modernisera komponenter i 

fastighetsnätet.    

I upphandlingen har vi bl.a ställt följande 

krav:   

• Den nuvarande lösningen med Kabel-TV 
ersätts med Fiber-TV för alla 

• Ny router till alla. 

• Högre hastigheter i bredbandet  

• Tekniker på plats ett antal dagar vid 
övergången till Fiber-TV 

 

 

Utredning om våra gemensamhetslokaler 

Årsstämman 2017 beslutade att ge styrelsen 
i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ett 
alternativt utnyttjande av gemensamhets-
lokalerna och presentera detta för beslut på 
ett kommande föreningsmöte. 
 

I arbetet har styrelsen rådgjort med 

arkitekter och byggkonsulter samt med 

bygglovsenheten i Österåkers kommun. Ett 

genomarbetat förslag beräknas finnas 

framme att presentera för alla medlemmar i 

höst.  

 

Därefter planeras att kalla till en 

extrastämma som har att ta ställning till det 

framlagda förslaget.   

De styrande förutsättningarna för förslaget 
är att: 

• Bibehålla nuvarande funktioner för 
festlokal, övernattningsrum, styrelserum, 
träningslokal med bastu 

• Utnyttja möjliga ”överytor” till 
bostadsrättslägenheter 

• Frigöra några miljoner som föreningen 
kan utnyttja för att minska låneskulden / 
investera i fastigheterna 

• Skapa löpande inkomster genom 
årsavgifter från de nya lägenheterna 

• Skapa långsiktiga förutsättningar för att 
sänka månadsavgiften 
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Gångbron över kanalen stängd vecka 28 - 36 

Gångbron över kanalen mot centrum skall 
vara avstängd (tas bort) för reparation från 
vecka 28 till vecka 36. Eftersom vi inte har 
fått någon direktinformation från 
kommunen hur de tänkt att vi som boende 
här på Kanalvägen skall komma till centrum 
under avstängningen har Brofästet 
tillsammans med Strandpromenaden ställt 
ett antal frågor till den ansvarige hos 
Österåkers kommun. 

 

Som framgår av skriftväxlingen på 
föreningens hemsida måste vi tyvärr 
konstatera att ingen större förståelse finns 
för att avstängningen förorsakar stora 
problem för många av de medlemmar som 
är i behov av hjälpmedel som rullator o dyl.  
 
Styrelsen upplever att, trots de försök vi 
gjort att fästa uppmärksamhet på de stora 
olägenheter som drabbar oss under 
avstängningen, har kommunen inte för 
avsikt att vidta någon annan åtgärd än att 
hänvisa oss till de vägar som för tillfället är 
tillgängliga.   

Det alternativ som kommunen föreslår är 
att gående skall gå bort till bron vid Fjärils-
parken, gå över bron och över Centralvägen 
in på Hackstavägen, gå fram till Storängs-
vägen och där svänga höger för att gå 
Storängsvägen ända fram till centrum. Detta 
eftersom de inte kan garantera att 
gångbanan på Centralvägen kommer hinnas 
återställas innan bron tas bort. 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna 

Sedan förra medlemsbladet kom ut kan vi 

hälsa följande nya medlemmar välkomna 

till oss här i Brofästet.  

Jerry Stenbeck, har köpt lägenhet nr 91 i 

hus 22 av Marta Öhblom, överlåtelsen 

skedde den 15 januari 

Kristina o Manne Kesti har köpt lägenhet 

nr 11 i hus 20 av Birgitta Bergqvist, 

överlåtelsen skedde den 2 februari  

Ronja Remneby, har köpt lägenhet nr 56 i 

hus 30 av Stefan Ehrson, överlåtelsen 

skedde den 27 mars  

Birgitta Lagergren har köpt lägenhet nr 62 

i hus 28 av Klara Lindström och Jesper 

Bengtsson, överlåtelsen sker den 2 juli 
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Tryggare låssystem vid våra entréer 

Till årsmötet i maj hade två av varann 
motstridiga motioner har inkommit till 
styrelsen. Den ena motionen föreslog att 
våra entrédörrar skulle vara låsta dygnet 
runt medan den andra föreslog ökat 
öppethållande. Motivet för den första var 
ökad säkerhet medan motivet för den 
andra var ökad trygghet om man glömt ta 
med nyckeln när man går ut. 

Jämfört med andra föreningar i 
Åkersberga är Brofästet ganska ensamma 
om att använda traditionella nycklar till 
entrédörrarna samt att entrédörrarna står 
öppna under större delen av dygnet.  

 

Styrelsen förslag samordnat för de två 
motionerna var ge styrelsen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att anskaffa nya 
flexiblare låslösningar till entréerna i 
punkthusen. Detta för att om möjligt öka 
säkerheten och tillgängligheten. Så blev 
också stämmans beslut.  

I avvaktan på ovanstående bibehålls den 
nuvarande lösningen. 

 

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” 
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Styrelsen 2018    
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: Poolen, lokaluthyrning, städning, P-tillstånd för 

gäster.  

Tel: 0762-27 49 35 

togittan@bredband.net 
 

Sven Lindström, Kanalvägen 20, Ledamot 

Ansvarsområde; Fastigheterna inkl. hissarna, utemiljön sommar 

o vinter  

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

 

 Maria Karlsson, Kanalvägen. 28, Ledamot 

Ansvarsområde; Vice sekreterare, administrativa uppgifter, 

lokaluthyrning tillsammans med Birgitta Jillestam  

Tel: 073-618 17 14 

karlssonm21@gmail.com 

 
 

 Mikael Eriksson, Kanalvägen. 20, Suppleant 

Ansvarsområde; Skalskydd, bevakning, fastigheterna 

tillsammans med Sven Lindström 

Tel: 070-438 85 30 

Mickeeriksson40@hotmail.com 
  

Manne Kesti, Kanalvägen. 20, Suppleant 

Ansvarsområde; Utredningar (IT, Ekonomi), parkeringsavtal 

Tel: 0700 86 50 01 

manne.kanalvagen@gmail.com 

 

     

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

valberedningen.  
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