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Extrastämman den 12 september

På den extra föreningsstämman deltog 44 
röstberättigade medlemmar Till 
ordförande för mötet valdes Elisabeth 
Kalderén från Bostadsrätterna. Styrelsen 
hade till stämman anmält en proposition 
”Ombyggnad av viss del av befintliga 
gemensamhetslokaler till bostadsrätts-
lägenheter”. Beslutsunderlag hade sänts 
ut till medlemmarna i god tid före mötet. 

Lennart Olausson redovisade styrelsens 
bakomliggande motiv för propositionen 
varefter Mattias Kjell från Gleipner-
gruppen gick igenom och kommenterade 
det utsända beslutsunderlaget samt 
svarade på medlemmars frågor. Efter 
frågestunden följde en livlig diskussion. 
Därefter var det dags för omröstning. När 
rösterna var räknade visade det sig att 32 
av de 44 röstberättigade medlemmarna 
hade röstat för bifall till styrelsens förslag, 
således en kvalificerad majoritet, dvs fler 
än 2/3 JA-röster.   

Tyvärr råkade stämmans ordförande 
felaktigt dividera JA-rösterna (32) med 
antal närvarande (49) och inte med antal 
röstberättigade (44). Baserat på detta 
förklarade hon (felaktigt) att stämman 
avslagit styrelsens förslag och avslutade 
stämman.  

Elisabeth Kalderén har efter mötet sänt ut 
ett brev till alla medlemmar där hon 
förklarar den felaktiga hanteringen och tar 
på sig ansvaret för felet. 

I protokollet från mötet kommer framgå 
det korrekta röstresultatet (32/44). Dock 
kommer det också att framgå att stämman 
avslagit styrelsens proposition.  

Styrelsen överlägger med Bostadsrätterna 
hur den uppkomna situationen skall 
hanteras.  

 

Rekord i antal baddagar i Poolen 

 

Poolen öppnade, som planerat, för bad 

den 1 juni och har varit öppen för bad 

tom augusti. Genom den soliga och varma 

sommaren blev det rekord i möjliga 

baddagar i poolen!  

Temperaturen i poolen har legat kring 25 

- 26 grader.  29 medlemmar köpte 

pooltag under 2018, dvs 3 färre än 2017.
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Höststädning den 20 oktober 

 

Den 20 oktober städar och fixar vi på 
området och i våra gemensamma 
utrymmen. Traditionsenligt förbereder vi 
också poolen för vintervilan.  

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!  

 

 

 

Du kommer väl på höstfesten den 20:e 

Styrelsen hälsar alla medlemmar 

välkomna till föreningens årliga höstfest 

som vi genomför efter höststädningen, 

lördagen den 20 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 eller till Maria Karlsson i 

styrelsen. Kontaktuppgifter finner du på 

sidan 8.  

Varmt välkomna! 
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Stamspolningen är nu genomförd

 

Stamspolningen av samtliga lägenheter 

och av gemsamhetslokalerna är nu 

genomförd. Generellt sett visade det sig 

att våra stammar var i gott skick. Dock 

upptäcktes rostbildning i de gjutjärns-

ledningar som finns i hus 18 och 20. Detta 

åtgärdades genom att dessa rör fick en 

extra kraftig stamspolning och rengöring 

av den speciella slamsugningsbil som 

Stockholms spol och sug tog hit. Efter att 

stamspolningen var klar överlämnade 

företaget ett protokoll till föreningen.  

De medlemmar som i protokollet fick 

anmärkningar är informerade och de 

flesta har redan vidtagit åtgärder. Även 

föreningen fick en anmärkning på en av 

ledningarna i hus 20 där vi fn planerar 

åtgärder.   

 

Takrengöringen är nu klar

Mossa och annat skräp har nu avlägsnats 

från taken mekaniskt med borste eller 

skrapa. Alla trasiga takpannor har bytts ut 

och hängrännor tömts. Det visade sig att vi 

hade över 30 trasiga takpannor på våra 

tak! När rengöringen och takpannorna var 

utbytta behandlades taket mot påväxt 

med ett speciellt bekämpningsmedel 

avsett för ändamålet. Påväxten dör och 

släpper från taken med tiden.  

 

Om 1-2 år kan vi förvänta oss helt rena 

tak.  

 
 

Taken kommer i regel vara fria från påväxt 

i ca 5 år. Därefter kommer en kontroll och 

ev. tilläggsbehandling av taken att ske. 
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Ny entreprenör för snöröjning och sandning

 

Nuvarande avtal med Stofar, för 
sommar- och vinterunderhåll, löper ut den 
sista september. Styrelsen har därför 
under våren och försommaren genomfört 
en upphandling som resulterat i att vi från 

kommande vinter har tecknat ett 
treårsavtal med Green Landscaping.  

Green kommer fr o m den 1 november 
att sköta snöröjning och sandning inom 
vårt område. Efter avslutat vinterunderhåll 
har de också åtagit sig att sopa upp och 
forsla bort sanden från gatan, trottoarer 
och infarter.  

Green landscaping sköter redan 
vinterunderhållet för vår grannförening, 
Runö Gård. 

 

 

 

Ny entreprenör för sommarskötseln 

Som framgått ovan löper också avtalet ut 

för sommarskötsel den sista september i 

år. Vid sidan om upphandlingen för 

snöröjningen har styrelsen också 

genomfört en upphandling avseende 

sommarskötseln för 2019 och framåt.  

 

 
 
Efter att anbudsutvärdering och 
förhandlingar var klara träffades avtal med 
Peab anläggning avseende 
sommarskötseln.  
 
Troligen kunde Peab ge oss bra villkor 
eftersom de redan, på kommunens 
uppdrag, sköter sommarunderhållet för 
hela kanalparken.  
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Gångbron över kanalen
Som vi tidigare informerat kommer "vår" 
gångbro att snart monteras ned för 
renovering. Arbetet kommer att utföras 
som vid tidigare renoveringar. Bron lyfts 
bort för transport till fabrik där den slipas 
och målas. 

 

Kommunen har nu meddelade att arbetet 
beräknas starta i slutet på september och 
vara klart till mitten på november.   
Tidsperioden kan dock komma att ändras 
beroende av att kommande brorenovering 
koordineras med EON som har en fjärr-
värmeledning längs gångbron. Först ska en 
provisorisk ställning för ledningen 
godkännas och sen kommer driften i rören 
stängas av ett par dagar under 
arbetstiden.  
 
Plakat kommer att sättas upp vid bron 
när definitivt datum bestämts. 
 

 

Ny busshållplats på Kanalvägen 

För att underlätta för oss att komma till 

och från centrum kommer SL Närtrafik 

att ordna med av- och påstigning på 

Kanalvägen. Bussen är speciellt anpassad 

för dig som är äldre men alla som har en 

SL-biljett får åka med. En fast hållplats 

kommer att etableras så att vi från alla 

näraliggande bostadsrättsföreningar 

kommer att kunna nyttja bussen.  

Närtrafiken går mellan klockan 08.15 till 

16.00. Turtätheten är en gång per 

timma.  I tidtabellen för linje 968 är 

Kanalvägen inlagd som en röd hållplats, 

vilket innebär att vi senast 30 minuter före 

avgång får beställa hämtning på 

telefonnummer: 08-556 688 00.  

 

 

 

 

Blir bussen frekvent utnyttjad av oss finns 

möjlighet att Kanalvägen blir inlagd som 

en svart hållplats vilket då innebär att 

bussen alltid kommer att köra in till vår 

hållplats.  
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Asfalteringsarbete i höst 

På årsmötet 2017 beslutades en motion 
angående behovet av att asfaltera om 
infarten till hus 24. Detta eftersom marken 
har satt sig vilket fått till följd att asfalten 
hade likheter med en ”puckelpist”. Årsmötet 
beslutade att arbetet skulle läggas in i 
föreningens underhållsplan och genomföras 
när styrelsen så fann lämpligt.  

Styrelsen har träffat avtal med Peab 
anläggning om att den ovannämnda ytan 
samt infarten till hus 26 och gropar vid 
parkeringsplatserna 48 och 49 skall 
asfalteras i höst. Arbetet koordineras med 
att Peab skall asfaltera vid de nybyggda 
husen på Runvägen. Härigenom slipper vi 

den etableringskostnad som vi annars skulle 
behövt betala för asfalteringen.  

I samband med asfalteringen kommer också 
ett antal trasiga kantstenar att bytas ut. 

 

 

Möte med kommunen den 4 september 

Brofästet hade bjudit in de ansvariga för 
väg- och trafikenheten till oss den 4 
september. Syftet med mötet var att få 
information i en rad frågor samt att 
diskutera möjliga lösningar på att antal 
problem vi identifierat. Mötet blev mycket 
informativt och konstruktivt. Med 
kommunen blev vi överens om lösningar 
på flera av de problem vi diskuterade:  

• Gångbrons tidplan (se notis ovan) 

• Etablera ny busslinje till vårt område 
(se notis ovan) 

• Justering av den skarpa 
trottoarkanten vid vår infart 

• Översyn av belysningen på 
gångvägen längs kanalen 

• Ta bort stenar som försvårar för 
brandkåren att komma in i området 

 

 

Ny mailadress till Brofästet 

Brofästet har nu fått en egen mailadress. Använd denna när du vill kommunicera med någon 

av oss i styrelsen.  brofastet1@gmail.com 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna 

Sedan förra medlemsbladet kom ut kan vi 

hälsa följande nya medlemmar välkomna 

till oss här i Brofästet.  

Banu Özdemir och Mertcam Coskun, har 

köpt lägenhet nr 61 i hus 28 av Kenneth 

Ågnell, överlåtelsen skedde den 29 augusti 

Lena Frank, har köpt lägenhet nr 74 i hus 

28 av Birgitta Lagergren, överlåtelsen sker 

den 26 september 

Maria Nordqvist och Jonathan Köster har 

köpt lägenhet nr 71 i hus 28 av Lena Frank, 

överlåtelsen sker den 5 oktober 

 

 

 

 

Styrelsen önskar er alla en riktigt skön höst! 

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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