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Boka in den 14 maj för årsstämman! 

 

Vi startar stämman kl. 18.30.  

Som vanligt genomför vi årsstämman i 
samlingslokalen, 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 i flera viktiga 
frågor för vår förening.  

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

Ansökan om bygglov inlämnat 

I syfte att få fram kompletta handlingar för 
att kunna lämna in en ansökan om bygglov 
har föreningen anlitat arkitekt David 
Aschbacher från DFA Arkitekter AB. David 
är numera pensionär men åtar sig 
fortfarande mindre uppdrag här i 
Åkersberga. David åtog sig uppdraget 
eftersom han ansåg att rätt utformat 
kunde föreningen få fram fyra små och 
attraktiva bostadsrättslägenheter med 
kanalläge. Dessutom kunde han se 
möjligheter att få ut funktionella 
gemensamhetslokaler där nuvarande 
funktioner bibehålles men med en delvis 
annan layout. Initialt tog arkitekten fram 
en s.k. utredningsskiss där samtliga 
lägenheter och gemensamhetslokaler 
finns med. Baserat på detta underlag 
begärde styrelsen ett möte med 
bygglovsenheten för att höra deras åsikt 
om förslaget. Förslaget mottogs väl, dock 
hade bygglovsenheten några synpunkter 
på tillgängligheten i badrummen. Baserat 
på dessa synpunkter har arkitekten tagit 
fram kompletta bygglovshandlingar. 

Vidare har brandsäkerhetskonsulten, Jan 
Haenel från JHC Brandskydd, tagit fram en 
bygghandling avseende brandsäkerhet. 
Denna ingår som en del i den ansökan om 
bygglov som styrelsen lämnat in till 
bygglovsenheten i kommunen.   

 

Styrelsen har fått bekräftelse att 
bygglovsenheten mottagit ansökan den 11 
februari. Handläggningstiden är beräknad 
till 10 veckor.   
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Resultatet för 2018 blev bättre än förra året 

 

Bokslutet för 2018 visar på ytterligare ett 
framgångsrikt år för vår förening;  

• lägre räntekostnader än tidigare år   

• större amortering än tidigare år 
(föreningens återbetalning på våra 
lån) jämfört med budget  

• bättre resultat än budget och tidigare 
år!  

 
Ovanstående gav oss möjligheter att 
genomföra de investeringar (periodiskt 
underhåll) som planerats. 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. 

Snö och istappar på taken 

Nu svänger temperaturen kraftigt, flera 
minusgrader ena dagen och plusgrader 
nästa dag. Det gör att istappar växer till 
och risken för snöras ökar. Vi har träffat 
avtal med Svefab som skall bevaka 
tillkomsten av istappar samt med Norrplåt 
som har åtagit sig vara beredd att avlägsna 
istapparna när de uppkommit. Även om 

Svefab skall göra platsbesök vid risk för 

nedfallande snö och is hindrar inte detta 

oss i föreningen att också vara 

uppmärksamma om en sådan risk för 

skada föreligger.  

 

Tag omedelbar kontakt med någon i 

styrelsen om du bedömer att en sådan risk 

föreligger! 
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Fortsatta investeringar i budgeten för 2019

I budgeten för 2019 har styrelsen på 

samma sätt som för 2018 skapat ett 

ekonomiskt utrymme för att göra 

omfattande investeringar i våra sju hus. 

Investeringar som kommer att förlänga 

livslängden på husen, öka trivseln och 

säkerheten samt minimera reparations- 

och driftkostnaderna.  

 

Nedan får du i rubrikform de olika 

investeringarna. 

• Markarbete för att få regnvattnet att 
rinna bort från husgrunderna 

• Rengöring av samtliga balkonger och 
vindskydd  

• Byte av låssystem i punkthusen  

• Ommålning av golv och väggar i 
soprummen  

• Fuktdränering i poolrummets 
yttervägg  

  

Nedan finns mer information att läsa om 

en av investeringarna. På hemsidan och i 

medlemsbladet kommer vi att under året 

ge ytterligare information om 

investeringarna.  

 

Fuktskador i hus 20 

I samband med fastighetsbesiktning som 
vi genomförde hösten 2018 upptäcktes 
fuktskador i poolrummet, hus 20. 

Fuktskadorna finns i källaren på gaveln 
mot gatan och finns såväl i väggen som i 
golvet. Styrelsen har låtit specialist-
företaget Ocab genomföra en fördjupad 
fuktmätning.  

Möjligen har fuktskadan uppkommit av att 
det blivit något läckage i de ledningar som 
går från poolrummet till poolen.  

 

 

Styrelsen har inhämtat ett antal offerter 
för att åtgärda fuktskadan. Den mest 
konkurrenskraftiga offerten inlämnades av 
Österåkers Mark och Bygg.  

Företaget beräknar påbörja arbetet under 
våren. Viss avspärrning av vägen ner mot 
källaren i hus 20 kommer ske. 
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Ny samfällighet med Strandpromenaden 

Som en förlängning av det avtal som 
tidigare träffats mellan PEAB och Brofästet 
gjordes en överenskommelse med 
Strandpromenaden om den framtida 
driften av avloppsledningen, som går över 
vår mark fram till pumphuset vid vändplan 
utanför hur 30.  

Överenskommelsen innebär att 
föreningarna bildar en s.k. 
”GemensamhetsAnläggning”(GA). Det är 
lantmäteriet som har ansvaret för att bilda 
GA, då baserat på den överenskommelse 
som träffats mellan Strandpromenaden 
och Brofästet. En ansökan om förrättning 
skickades in till Lantmäteriet för ca ett år 
sedan. Kostnaden för förrättningen 
kommer att betalas av PEAB.  

 

Lantmäteriet har nu meddelat att 
förrättningen är klar och att ett 
anläggningsbeslut kommer att sändas över 
till Strandpromenaden och Brofästet inom 
kort.

Åkersberga centrum, inbjudan till samråd 

Centrumområdet är ett av Åkersbergas 

mest strategiska stadsutvecklingsområden 

där det finns potential för utveckling i ett 

mycket centralt läge intill centrum, 

kanalen och Åkersberga station. 

Planprogrammet är ett första steg i att 

förverkliga att centrala Åkersberga ska bli 

en modern stad med småstadskaraktär.  

 

  

För att förverkliga den uppsatta visionen 

för Åkersberga stad har fyra mål tagits 

fram: 

• En tät och attraktiv stadskärna, 

med stationen som navet; 

• Åkersberga möter vattnet och 

utvecklar skärgårdsidentiteten; 

• Stadskärna för kreativitet och 

företagande, samt; 

• En god livsmiljö och trygg och säker 

stad. 

Styrelsen för Brofästet var inbjuden till ett 

samrådsmöte i slutet av januari.  

Mer information om planen finns att 

hämta bl a på kommunens hemsida samt 

genom utställningen i biblioteket. 
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Svarat nej på grannförfrågan ang. röda huset  

Brf Brofästet har erhållit en skrivelse från 

Bygglovsenheten angående ”Tids-

begränsat lov för nybyggnad av tillfälligt 

boende, studentbostäder samt rivning av 

byggnad”.   

Ansökan avsåg att riva det röda huset 

samt på denna mark uppföra en barack-

liknande byggnad som i två plan skall 

inrymmma 30 små lägenhetsmoduler för 

tillfälligt boende.   

Styrelsen har för föreningen lämnat in ett 

yttrande där vi anser att den unika 

kanalmiljön skall värnas. Att på mark som 

enligt detaljplanen är avsedd för två 

bostadslägenheter bygga en barack-

liknande byggnad med ett 30-tal 

lägenheter för tillfälligt boende anser vi 

inte acceptabelt. Det strider mot gällande 

detaljplan samt enligt vår uppfattning mot 

intentionerna att möjliggöra en utveckling 

av strandpromenaden längs den östra 

sidan som en utveckling av ”stadspark 

Åkers kanal”.  Förslaget skulle, vad vi kan 

förutse, också innebära att övrig mark mot 

kanalen kommer bli en stor 

parkeringsplats för alla boendes bilar.  

Sammantaget anser vi att både byggnad 

och parkeringsplatserna blir starkt 

förfulande för den kanalmiljö som 

kommunen så framgångsrikt håller på att 

etablera och helt i strid med gällande 

detaljplan. Föreningen anser därför att 

inga avsteg från gällande detaljplanen 

skall tillåtas.  

 

Boka in den 11 maj för städdagen
Passa redan nu på att boka in den 11 maj 

för gemensamma uteaktiviteter. Vi samlas 

vid flaggstången klockan 10.00.  

  

 

Poolen skall ställas i ordning, våra buskar 

och växter skall skötas, gammalt gräs och 

löv skall tas bort, fönster i trapphus och 

gemensamhetslokaler skall rengöras samt 

visst enklare renoveringsarbete skall 

utföras. 

Som vanligt bjuds på grillad korv med 

tillbehör. Runt grillen finns också goda 

möjligheter till social samvaro med dina 

grannar. 
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Äldrekontakt, möjlighet till social samvaro  

Medlemsbladet fick ett önskemål, från 
medlemmen Carolin Friström, om att vi i 
medlemsbladet skriver några rader om 
gruppen ”Äldrekontakt”.   
Äldrekontakt finns över hela landet där 
grupper äldre ensamma kommer hem till 
personer, fikar och umgås.  
 
Äldrekontakt gruppen här i Åkersberga 
söker nya fikasugna äldre till sin grupp. 
Carolin Friström i hus 22 är volontär i den 
gruppen som finns här. De äldre kommer 
hem till henne och fikar 2 gånger per år. 
Men gruppen fikar regelbundet en gång i 
månaden då hos andra ”fika-volontärer”.   
Det är chaufförer som kommer och 
hämtar de äldre och är med under fikat. 
Därefter ordnar chauffören hem-
transporten. Fikastunden är på 
söndagar mellan kl 14.00 - 16.00.  
Det kostar inget att delta, allt är gratis. 

Är du intresserad och vill veta mera kan du 
kontakta Therese Björkstrander, telefon 
076-024 91 79. 
 

 
 
Du kan också får mer information på 
”fikagruppens” hemsida: 
https://www.aldrekontakt.se/bli-gast/ 
  
 
 

 

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.  

Ida Funhammar, har köpt lägenhet 88 i 

hus 22 av Sebastian Ehrling. Hon beräknar 

flytta in 12 mars. 

 

Leena Jansson, har köpt lägenhet 94 i hus 

22 av Olga Niit och Martin Pilskog. Hon 

beräknar flytta in den 29 mars. 
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Låt oss hjälpas åt.. 

Den senaste tiden har någon/några 

medlemmar lämnat grovsopor som 

golvlampor, hyllor till kyl och frys, 

batterier, frigolit, kartonger av wellpapp i 

våra soprum. Våra soprum är inte 

avsedda för grovsopor, dessa skall lämnas 

vid någon av miljöstationerna eller vid 

Brännbackens återvinningsstation! 

Vi ger därför en kort repetition till 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 11 maj för städdagen och 

den 14 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 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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