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Höststädningen är genomförd 

 

Ett 25-tal medlemmar deltog på 
höststädningen. Arbetet denna gång 
omfattade i huvudsak, krattning av löv och 

uppfräschning av vår utemiljö, rengöring 
och målning av våra trädgårdssoffor, 

utsättning av snökäppar för plogbilen, 
fönstertvätt i våra trapphus och 

gemensamhetslokaler, rengöring av 
soprummen samt uppdukning för 

höstfesten. 

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. Som vanligt 
uppskattades Claes specialtillverkade 
gurkmajonäs.  

Många deltog på föreningens höstfest  

Nästan 60 medlemmar kom till 
föreningens höstfest på lördag kväll den 
20 oktober vilket var snudd på ett rekord. 
Styrelsen hade denna gång valt en 
höstbuffé från Jaktvillan i Täby. Efter att 
Lennart hälsat välkommen berättade 
Maria vilka läckerheter som fanns på 
buffébordet. 

Som avslutning på kvällen bjöds på 
hembakat i form av fruktkaka från Annelie, 
morotskaka från Laila, kladdkaka från 
Birgitta och Silviakaka från Maria.  

Stämningen var under kvällen hög med 
många tillfällen till sociala kontakter.  
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Asfalteringen vid 24 och 26 genomförd 

På årsstämman 2017 togs beslut om att 
viss omasfaltering skulle genomföras i vårt 
område.  
 

 

Styrelsen har avvaktat med åtgärden tills 
visst markarbete (backventilerna) utförts.  

Efter att underarbetet gjordes klart på 
sensommaren var det dags att lägga på ny 
asfalt. Det är PEAB vi anlitat eftersom vi 
härigenom kunde samordna 
asfalteringsarbetet med deras eget arbete. 
På så sätt slapp föreningen ensam betala 
etableringskostnaden. Nu är 
"puckelpisten" borta vid infarterna till hus 
24 och 26.  

Det som nu kvarstår är att montera 
kantstenarna samt lägga på jord/grus vid 
asfaltkanterna. 

 

 

 

Utbytet av gamla avloppsrör i hus 20 är klart 

Efter stamspolningen i somras fick vi stopp 
i hus 20 där vi har gamla gjutjärnsrör i 
kombination med nya PVC-rör. Skarvarna 
mellan dessa innebär nivåskillnader vilket 
föranledde att avloppsvatten stoppades 
upp i skarvarna. När det byggts på under 
en tid resulterade det i ett totalstopp i 
rören.  

Styrelsen tog därför in offerter på ett 
totalt utbyte av de gamla gjutjärnsrören. 
DNA-bygg tillsammans med 
Betongborrarna hade de mest fördelaktiga 
offerterna varför de fick utföra arbetet. 

 

 

Vatten och avloppssystemet fick stängas 
av under förmiddagen då själva utbytet av 
rören pågick. Efter att arbete nu är klart är 
hela den horisontella avloppsledningen i 
PVC. 
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Extrastämman angående ombyggnaden 

Gemensamhetslokalerna har för 

närvarande en yta på inte mindre än 350 

kvm. Styrande för det förslag som styrelsen 
presenterade är att samtliga funktioner 

som idag finns i lokalerna skall bibehållas. 

Av de 350 kvm bibehålls drygt 200 kvm till 

gemensamhetslokal, konferensrum, 

övernattningsrum, bastu och rekreation 

/träning. Den resterande ytan utnyttjas till 

fyra stycken bostadsrätts-lägenheter, två i 

vardera hus 18 och 26. Den ekonomiska 
effekten av förslaget beräknas bli ett 

kapitaltillskott på drygt 2 miljoner kronor 

samt årliga avgiftsintäkter på ca 150 000 

kronor. 

 

Extrastämman beslutade i enlighet med 

styrelsens förslag. Eftersom några 

medlemmar röstade nej till förslaget är nu 

ärendet överlämnat till hyresnämnden för 

slutligt avgörande. Tyvärr har de meddelat 

att handläggningstiden överstiger ett år 

Protokoll från extrastämman finns att tillgå 

hos närmaste styrelseledamot. 

 

Energideklarationen 2018 genomförd 

Energideklarationen infördes i Sverige 2006 

genom lagen om energideklaration, 

baserat på ett EG-direktiv.  Lagens syfte är 

att främja en effektiv energianvändning 

och en god inomhusmiljö i byggnader.  

 

Energideklarationen beskriver en byggnads 
energianvändning och gör en jämförelse 

med liknande byggnader. 

Energideklarationen för Brf Brofästet 

genomfördes under hösten 2018.  

Byggnaderna försörjs med värme via 

fjärrvärme från undercentral placerad på 
Kanalvägen 22. Den totala uppvärmda 

ytan, Atemp, uppgår till 8 651 m2 Atemp 
vilket är den invändiga arean för 

våningsplan, vindsplan och källarplan som 

värms till mer än 10 °C i byggnaden. Atemp 
är den area som byggnadens specifika 

energianvändning ska beräknas efter. 

Vår fastighet bedöms ha en låg 
energianvändning för denna typ av 
byggnad. 
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Ny trädgårdsmästare, blommande utemiljö 

  

Nästa år kommer föreningens utemiljö att 
skötas av kunniga trädgårdsmästare från 

Peab anläggning (samma entreprenör som 
för kommunen sköter om växterna i 
Kanalparken). Vi kan räkna med att på sikt 
få njuta av alla våra blommande växter 
som vi har i vår utemiljö. För att ge 
växterna förutsättningar att växa upp och 
blomma kommer Peab starta med att 
klippa ned växterna för att sedan sköta om 
dem så de får rätta förutsättningar att 
utvecklas. På bilderna ovan ser du 
exempel på växter som. med Peabs 
hjälp, kommer blomma och pryda vår 
utemiljö. Den som väntar på något gott... 

 

Upphandlingen av bredband och TV är klar 

Upphandlingen har skett i två etapper. Det 
första etappen avsåg en offertförfrågan på 

ett snabbare bredband samt en TV-lösning 

via bredbandet. Ingen leverantör kunde 
erbjuda oss en sådan TV-lösning utan att 

det krävdes montering av nätverkskablar 
från hallen, där bredbandsuttaget finns, till 

de rum där man önskade ha sin TV. 
Kostnadsmässigt blev denna lösning allt för 

dyrbar.  

 

Styrelsen gick därför ut i en andra etapp 

som avsåg en offertförfrågan där vi också 

önskade ett snabbare bredband men att vi 

avsåg utnyttja befintligt nät för Kabel-TV. 
Resultatet av denna offertutvärdering och 

efterföljande förhandling blev att vi 

tecknade ett gruppanslutningsavtal med 
Telenor. Avtalet gäller både bredband, 

Kabel-TV och IP-telefoni.  

Avtalet, som gäller från den 1 mars 2019 ger 

oss som medlemmar: 

• Ett snabbare bredband för alla 

medlemmar, 250/250 Mbit 

• Alla som önskar erhåller en ny 

Premiumrouter som ger möjlighet att 
utnyttja den nya högre hastigheten i 

bredbandet 

• Ett basutbud liknande det vi har idag ingår i 

paketet, extrakanaler kan köpas till av den 
som så önskar 

• Alla får möjlighet att streama TV-kanalerna 

• Nuvarande inspelningsbara TV-boxar kan 

användas också i den nya lösningen 

Kostnaden för det nya avtalet har sänkts till 

235 kr per lägenhet/månad. 
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Ny avgiftsmodell för bredband och TV 

Den nya modellen innebär att vi sänker din 

aktuella månadsavgift med 5 % och inför 

samtidigt en ny avgift på avgiftsavin kallad 
”Bredband och TV”.  Avgiften är på 235 

kronor per lägenhet/månad. Det är exakt 

den summa föreningen kommer betala när 

det nya framförhandlade 

gruppanslutningsavgiften för bredband, 

Kabel-TV och IP-telefoni träder i kraft under 

2019. Har du idag beställt extra tjänster, tex 

utökat antal TV-kanaler, så kommer dessa 
att debiteras dig på samma sätt som idag. 

Motivet för att genomföra denna 
förändring är för det första att sänka vår 

relativt höga årsavgift med 5 %, dvs från 

869 kr i snitt per kvm/år till 826 kr i snitt per 

kvm/år. För det andra att få en rättvisare 

utdebitering där alla medlemmar i det nya 

systemet betalar samma pris per månad för 

bredband, TV och IP-telefoni. För 
föreningen kommer det nya 

gruppanslutningsavtalet att innebära en 

minskad kostnad för bredband, Kabel-TV 

och IP-telefoni med 26 000 kr/år jämfört 

med nuvarande kostnader. 

 
 

På avin för januari, februari och mars, som 
sänds ut i december, kommer du att se vad 

förändringen exakt innebär för din 

lägenhet. 

 

Rekordmånga råttor i svenska hem 

 

När kylan kommer söker sig möss och 
råttor inomhus och senhösten är den 
period då flest försäkringsärenden om 
råttsanering anmäls. Ökningen av råttor 
har skett explosionsartat de senaste åren 
och hittills i år har antalet saneringar ökat 
med 22%.  

Tidningen "Bo bättre" skriver att rått-
problemet fortsätter att växa i Sverige och 

att det fullkomligt rasar in skadeanmäl-
ningar till försäkringsbolagen. Det finns 
dock ett antal enkla åtgärder som minskar 
risken för ett ovälkommet besök. Genom 
att se till att undanröja sådant som ger 
råttor föda och skydd kan man göra miljön 
ogästvänlig för dem och förhindra att de 
bygger bon i anslutning till husen eller i 
värsta fall tar sig in i husen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående avråder vi 
bestämt från att tex sätta upp bord eller 
liknande för fågelmatning eftersom vi vet 
att fågelmaten sprids av fåglarna ner på 
marken kring fågelbordet och där blir föda 
också för andra än vad fågelbordet var 
tänkt för. Föreningen har hittills varit 
förskonade från råttor i våra hus och 
kulvertar. Låt oss hjälpas åt att det så 
förblir!  
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Ny entreprenör för snöröjningen 

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.  

De 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. 
 

 

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna 

Sedan förra medlemsbladet kom ut kan vi 

hälsa följande nya medlemmar välkomna 

till oss här i Brofästet.  

Håkan Kring flyttade in i lägenhet nr 77 i 

hus 22 i slutet av november 

Margareta o Anders Bergsfält flyttar in i 

lägenhet nr 1 i hus 18 i början av 

december 

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 eget ansvar att två till 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 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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