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Ordförande har ordet 
Våren är här igen, idag 10 april när jag skriver detta skiner solen men det är fortfarande kallt i luften. 

Men vilken varm och snöfattig vinter vi haft i år, en typisk Stockholmsvinter vill jag påstå och vilken 

tidig vår det blev även om det varit kallt vissa dagar. 

I norra Dalarna vid foten av Fulufjället, där jag och May håller till emellanåt, är det fortfarande väldigt 

mycket snö kvar, garanterad skidåkning i påsk. Vilken skillnad mot de två senaste åren då det varit 

nästan snöfritt till påsken, även vid Fulufjället. Förändringar i klimatet eller normala variationer? 
 

En positiv förändring är antalet medlemmar som deltog i föreningens årsstämma i tisdags, drygt 80 

deltagare, klart mer än normalt. Många nya medlemmar deltog också, hoppas trenden fortsätter på 

städdagen 26 april och vid kommande årsstämmor. 

Stämman beslutade bl.a. annat att föreningen skall installera ett nytt nät för bredband med fiber och att 

samtliga lägenheter skall anslutas kollektivt. Kostnaden för kollektiv anslutning för den enskilde 

medlemmen, ca: en fjärdedel av vad det kostar att ansluta sig med eget abonnemang, är ett bra 

exempel på en av fördelarna med att bo i bostadsrätt. 

Installationen av fibernätverket medför inga kapitalkostnader för föreningen. Kostnaden är ”bara” den 

vi betalar via månadsavgiften. 
 

Under våren och försommaren hoppas vi på att ”kunna knyta ihop säcken” och slutföra renoveringen 

av utemiljön här i Edsbacka.  

Resterande arbeten med körbanor, gångbanor, entréer och gemensamma uteplatser påbörjas inom kort. 

Vi har valt att göra förenklingar i vissa delar av markbeläggningen och att satsa lite mer på andra 

delar. Förbättrade uteplatser, ny belysning runt ”platån” vid Lusthuset och några stenbeläggningar av 

smågatsten bidrar förhoppningsvis till bättre och vackrare utemiljö.  

För några år sedan beslutade årsstämman om att belysning skall utföras i slänten mot Platåvägen. Det 

idag beslutade utförandet är en utveckling av den ursprungliga motionen. 

 

Alla har ju sett att vi håller på med balkongrenovering på A-huset, den sista etappen av fasadarbeten 

för den här gången. Vi har dessutom beställt en ny översyn av yttertaken, den förra gjordes för 4-5 år 

sedan och nu är det dags igen. Målning och rostskador skall kontrolleras och åtgärdas regelbundet för 

att förlänga livslängden på plåten så långt det är möjligt.  

 

Att alla dessa åtgärder kostar en hel del att utföra kan ju alla räkna ut. Mer än vad vi har budgeterat för 

2014. Vi har emellertid valt att tidigarelägga vissa arbeten ett år så att vi äntligen blir klara med alla 

arbeten utvändigt.  

I resultaträkningen för 2014 kommer det att bli minus, hur mycket kan vi ännu inte ange, men det 

kompenserar vi genom att vi inte räknar med att budgetera för något ”planerat underhåll” för 2015. 

Händer inget oförutsett, ex.vis med räntan, kommer resultaträkningen för 2015 att visa ett positivt 

resultat. Likviditeten klarar vi, eventuellt genom att tillfälligt höja vår checkkredit. 

 

Alla åtgärder som görs i år och som har gjorts de senaste åren innebär att vi inte behöver utföra några 

”större” arbeten utomhus de närmaste 5 åren. Våra fasader och vår utomhusmiljö kommer att vara i 

mycket bra skick, men självklart kommer det alltid att finnas saker som behöver åtgärdas, av tekniska 

skäl eller att man vill göra saker vackrare och mera funktionella.  
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Det stora arbetet de närmaste åren ligger inomhus, hissarna, som jag skrivit om tidigare. Just nu pågår, 

med hjälp av konsult, en genomgång av samtliga hissar, där vi kommer att få en statusrapport om  

vilket skick våra hissar är i. Måste vi åtgärda hissmaskineriet, måste vi också montera in 

självstängande dörrar innanför hissdörren. Lagkrav sedan några år. 

Rapporten kommer under våren, så jag återkommer senare med vad som krävs. Det är emellertid 

lyckosamt att vi från 2015 inte har behov av några andra större renoveringar. Hissrenovering är dyrt. 

 

Till sist påminner jag om att vi alla måste hjälpa till att respektera kommande anvisningar när det 

gäller asfaltarbeten, det blir mycket bökigt de dagar när det asfalteras. Tyvärr mest för er som bor i A- 

och B- husen. Vi hoppas på en fin vår, det underlättar för våra entreprenörer och därmed för oss. 
Tom Zackrisson 

 

Årets projekt 
Renovering balkongsidor A- huset, mm. 

Arbetet med årets renovering av balkongsidor kunde påbörjas ovanligt tidigt, redan i början av mars. 

Om vädret håller i sig kan vi avsluta och ta bort ställningarna i slutet av maj. Det bullrigaste arbetet, 

blästring, är klart.  

Arbetet fortsätter med olika moment. Plåtavtäckningar byts ut, betongfogar mellan betongblocken 

bilas upp och fogas om, dräneringsrör monteras in i skarvarna mellan blocken. Alla mjukfogar tas bort 

och fogas om. När betongen är tillräckligt torr målas betongen 2 gånger med specialfärg och när allt är 

klart sker besiktning och därefter rivs ställningarna så snart det går. Återstår städning av balkongerna 

vilket vi som vanligt får ta omaket med att utföra själva. 

När A-husets renovering är klar har vi gått igenom samtliga hus. Nu får vi hoppas att vi klarar oss från 

åtgärder på balkongsidorna de närmaste 25 åren. 

 

Byte av mjukfogar i fasadteglet som inte åtgärdats tidigare pågår parallellt med balkongrenoveringen. 

På fasaderna mot Stubbhagsvägen för A- och B-husen pågår byte av mjukfogar. Här måste vi bygga 

ställningar eftersom vi inte kommer fram med skylift. På entrésidorna av C-, D-, E-husen och baksidan 

av F-huset kommer byte av mjukfogar att ske med skylift. Det arbetet utförs när det passar in för 

kommande asfaltarbeten. I samband med att skyliften finns på plats utförs även kompletteringsmålning 

av några balkonglådor där färgen flagnat. 

 

Installation av bredband 

Installationen påbörjas förhoppningsvis i juni med dragning av fiber mellan huskropparna. Installation 

av fiberomvandlare/uttag i lägenheterna påbörjas tidigast 1:a september. Fibernätet beräknas klart för 

inkoppling till medlemmarna i oktober. 

Vi påpekar än en gång att ni som redan är anslutna till bredband hos Com Hem inte behöver göra 

något alls. Ni kan köra vidare på er nuvarande inkoppling via koaxialkabeln. Vill ni kopplas in via 

fiberkabeln måste naturligtvis anslutningen ändras. Anslutning av TV ändras inte alls. Information 

kommer underhand. 

 

Renovering utemiljön 

Sista etappen av renoveringen av vår utemiljö påbörjas v 18 och beräknas vara avslutad v 26.  Läs mer 

under trädgård. 
Tom Zackrisson 
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Ventilation 
Som vi skrivit i många Edsbackablad, tillåter föreningen inga ändringar på ventilationssystemet, se 

hemsidan. Ändring av ventilationssystemet i en lägenhet påverkar ventilationen i andra lägenheter.                                                                                   

Vid rensning av kanaler i lägenheterna framkom att några medlemmar, i samband med 

köksombyggnader, gjort åtgärder som inte är tillåtna. Inbyggda rensluckor, motordrivna spisfläktar 

som direktanslutits till ventilationssystemet och felaktigt material i omdragna kanaler.                                                                                                                       

Medlemmar som utfört eller köpt lägenheter med den typen av installationer eller ombyggnader, har 

fått påminnelse om att felet skall rättas till omedelbart. 

 

Föreningens tryckstyrda frånluftsfläktar, är nu utbytta till en storlek större för att få en lugnare och 

tystare gång. När många samtidigt öppnar spjället på spiskåpan ökar hastigheten på frånluftsfläkten 

automatiskt och håller ett konstant tryck i kanalsystemet.  

Motordriven fläkt försedd med kolfilter, ansluten via dragavbrott eller som mynnar fritt i köket (inte 

dold bakom inklädnad), får installeras under förutsättning att frånluftsdon monteras och injusteras till 

projekterat luftflöde. Ta kontakt med fastighetsskötaren eller kom till måndagsöppet när det är dags för 

byte av/till köksfläkt. OBS att föreningen vid behov, bekostar utbyte av fläktkåpor (gäller 

standardkåpor). 

 

 

Värmesystemet 
Vårt värmesystem, som tillför värmen till radiatorerna, är placerat i undercentralen i hus F som där via 

en reglercentral ser till att rätt temperatur på värmen till radiatorernas reglercentraler levereras (en 

central/hus). Dessa reglercentraler och shuntgrupper har under 2012 bytts ut till modernare utrustning 

och kommer att kommunicera via internet. 

Vi har också försett nästan hälften av våra lägenheter med trådlösa givare, allt för att värmesystemet 

skall kunna justeras så bra som möjligt.  

Genom väderprognosstyrning som installerades januari 2009 så styrs uppvärmningen av fastigheten 

inte bara av utetemperaturen via en utetemperaturgivare utan av en prognostempgivare som tar hänsyn 

till fler faktorer såsom vind, sol och regn samt byggnadens förmåga att lagra energi när det finns 

energitillskott. Systemet med väderprognosstyrning bygger på att SMHI kan leverera så bra prognoser 

som möjligt och vi kan med facit i hand förstå att majoriteten av prognoserna stämmer väldigt väl med 

verkligheten. Lokala väderprognoser samkörs med teknisk information av våra fastigheter för att 

uppnå rätt inomhusklimat. 

Med denna styrning av värmesystemet så har vi sänkt våra energikostnader från 124 kWh/m² 2008 till 

110 kWh/m² 2013 samt bidragit till en bättre miljö med mindre CO²-utsläpp, jämnare inomhusklimat 

och bättre komfort. 
Sven Wester- Energi 

 

 

Bevis på energibesparing 
Föreningen har fått diplom från leverantören eGain på de besparningar som gjorts de senaste 12 

månaderna. 
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Trädgårdsrenoveringen – Sista etappen 
Samtliga nya planteringar har nu fått skyltar som talar om vilka växter som planterats. Namnen finns 

både på latin och svenska så det är bara för den intresserade att ta en tur runt i området och bekanta sig 

med floran. 

 

Den huvudsakliga delen av planteringarna är nu gjorda och det skall bli spännande att se hur det tar sig 

ut när det börjar spira på nytt i rabatterna. Vintern har varit snäll mot växterna. 

Det finns dock några saker som kvarstår när det gäller plantering. Vi kommer att ta ner äppelträden vid 

kvartersgården och plantera vinbärsbuskar i stället, något som har varit ett önskemål från flera boende. 

Vid lekplatsen skall måbärshäcken återplanteras efter att vi ”kapade” en bit av ytan förra året. Där 

skall också ett par rönnar, som är skadade i stammen, tas bort och troligen ersättas med något annat 

blommande. Sittplatsytan vid lekplatsen utökas och får nya utemöbler.  Dessutom placeras några större 

stenar ut som skydd mot parkerande bilar.  

Anslagstavlan vid Kvartersgården behöver bytas ut och kommer att ersättas av något modernare som 

kan sättas upp på en vägg.     

 

Det verkligt stora arbete som sedan återstår är att åtgärda alla hårdgjorda ytor, dvs asfaltera om hela 

området och lägga om betongplattorna. Avtal har träffats med MARKONA AB som kommer att utföra 

detta arbete. Vi måste redan nu förbereda alla på att det kommer att bli en mycket stökig tid där 

man vissa dagar inte kommer att kunna köra upp i området med bil. Vissa tider kommer det 

också att bli problematiskt att överhuvudtaget kunna gå ut. Det kommer t ex att vara fallet när klistring 

pågår innan asfalten läggs på. Det går inte att gå i klistret och det är heller inte tillrådligt att trampa 

direkt i nyanlagd asfalt. Det gäller alltså för våra hundägare att vara uppmärksamma på hur man skall 

klara av att rasta sina hundar. För de som bor i hus med garage kan man ju komma ut den vägen, för 

de övriga, A- och B-husen, får vi på bästa sätt se till att lösa problemet när det blir aktuellt. 

 

Vid det sista momentet, när infartsvägen från vändplatsen och till garage E och F skall asfalteras, 

kommer man överhuvudtaget inte att få köra in eller ut ur området med bil förrän efter ca ett dygn när 

asfalten har härdat. Detta förfarande gör att man förlänger livslängden på asfalten och slipper också få 

in asfalt på garagegolven.  Mer information om tider och annat kommer naturligtvis att skickas ut i 

god tid så att man kan planera för hur man behöver använda sin bil. 

 

Planen för arbetet innebär att samtliga betongplattor som ligger i asfalten på körbanorna tas bort och 

ersätts med asfalt. På 3-4 platser framför A- och B-husen läggs en ca 1 m bred remsa med smågatsten, 

dels för att lätta upp asfaltytan, dels som fartdämpare. Den gräsarmering som finns på olika platser 

kommer att tas bort och ersättas med asfalt, på några platser kommer den att ersättas med smågatsten 

enligt ovan. Gräsarmeringen i sig fungerar här inte på det sätt som den är tänkt för utan är bara en 

tråkig yta. 

 

Betongplattorna framför portarna kommer att läggas om i den mån som det är nödvändigt, på en del 

platser det mesta av ytan, på andra delvis. Markteglet framför Kvartersgården måste läggas om och 

rengöras och här kommer de smala tvärgångarna att tas bort och ersättas med gräsmatta. Träsargerna 

runt rabatterna vid Kvartersgården ersätts med kantsten och kantstenar kommer också att ersätta 

träsargen mot förskolans staket. Den bakre ingången till Kvartersgården görs om genom att sätta in ett 

par trappsteg. 
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Betongplattor som inte skall användas kommer att tillfälligt läggas upp bakom F-huset innan de körs 

bort och under arbetets gång är det tillåtet för boende att hämta ett mindre antal plattor om man har 

behov av det, t ex på sitt sommarställe. Kontakta i så fall Ulla Rydin på tel 756 55 98 eller 

tradgard@brfedsbacka.se . 

 

Gångvägen från Lusthuset upp till tvättstuga 1 är idag delvis stenlagd och kommer att bli stenlagd hela 

vägen. Samtidigt kommer belysningspollare att placeras invid vägen och runt hela kullen. Ev kommer 

också någon form av belysning att prövas under lönnarna eller ekarna. 

 

 

Preliminär tidplan: 

 

Vecka 18-20  Startar förberedelsearbetet med borttagning av gräsarmering och 

betongplattor. Plattsättare börjar lägga om plattor framför portar och 

marktegel vid Kvartersgården. Grävning för montering av fundament för 

belysningspollare vid Lusthuset samt läggning av marksten fram till 

tvättstuga 1. 

 

Vecka 22-23 Första asfaltomgången, gångvägen ner till Stubbhagsvägen, läggning från 

hus C ungefär fram till port 10, framför hus D, gången förbi förskolan och 

gångvägen nedanför trappan. 

 

Vecka 24 Andra omgången, fortsätter framför A-huset och hela vägen ner bakom F-

huset, framför F- och E-husen och gångvägen ner till Gröna huset, 

garageinfarterna till C, D och E. 

 

Vecka 25-26 Tredje omgången, hela infarten inkl garageinfarterna till F-övre och F-

nedre, samtliga uteparkeringsplatser och ytan mellan dessa vid sidan av 

Gröna huset. 

 

Arbetstiden är 06.30 – 18.00, helgarbete kan förekomma när det gäller stenarbete. 

 

Tidplanen är alltså preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång om vi finner att man i 

någon mån behöver ändra turordningen. T ex går det inte att asfaltera om det regnar. I rimlig tid före 

varje omgång av asfaltering kommer vi att lämna ut detaljerad information om vad som skall ske och i 

vilken turordning för att du på bästa sätt skall kunna planera din tid. Det är t ex inte lämpligt att 

planera in en in- eller utflyttning under veckorna 22-26. Det kommer också bli svårt att bli hämtad 

med taxi/färdtjänst uppe i området under denna tid. Du som har speciella önskemål eller problem av 

något slag, hör av dig till Ulla Rydin på tel 756 55 98 eller tradgard@brfedsbacka.se, så får vi lösa det 

tillsammans.   

 

Vi är medvetna om att för en del av er kommer detta att innebära en del olägenheter och extrabesvär. 

Vi beklagar detta men det är absolut nödvändigt att underhålla och vårda vårt område. Det kommer att 

bli fint när allt är klart! 
Ulla Rydin – Trädgård 

mailto:tradgard@brfedsbacka.se
mailto:tradgard@brfedsbacka.se
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Garageöppnare 
De nuvarande fjärrkontrollerna till garageportarna börjar bli slitna och är dyra att ersätta. Vi håller 

därför på att installera ett nytt system. Det bygger på att man öppnar porten med sin mobiltelefon. I 

varje garage finns en ”mobiltelefon” som när den rings upp ger en signal till porten att öppnas. 

Samtalet från din telefon debiteras ej, eftersom du inte får något svar. Du får ett unikt telefonnummer 

till just din ”garageöppnare”. Ingen annan har samma nummer och om du flyttar eller inte vill ha kvar 

garageplatsen raderas numret. Ett tips är att lägga numret först i din telefonbok så blir det enkelt.  

 

Systemet installeras under vecka 18 och intresserade kan vända sig till information@brfedsbacka.se  

Johan Mellin, för att beställa ett telefonnummer. Det är gratis. De gamla fjärrkontrollerna fungerar tills 

vidare parallellt. 
 

Vårens garagestädning är nu klar. Tack till alla er som solidariskt hade kört ut era bilar och plockat 

upp från golvet! 
Gösta Rydin – f d Sekreterare 

 

Felanmälan av tvättbokningssystemet 
Under vintern hade vi vid ett tillfälle vissa problem med tvättbokningssystemet. Det gick inte att boka 

via nätet utan all bokning fick ske via displayen i resp tvättstuga. Under denna tid var det någon 

boende som hade kallat på jourreparatör. Vi vill här påpeka att det är absolut meningslöst att kalla 

på jour för detta. De kan inte gå in i systemet och göra något och det blir bara en onödig 

kostnad för föreningen, varje utryckning kostar 2 000 kr! 
 

Felanmälan skall ske via Entema på vanligt sätt, ev kan kontakt tas med information@brfedsbacka.se 

för att meddela att bokningen inte fungerar. 
Ulla Rydin-Trädgård 

 

Märkning av cyklar i cykelförråd och vårröjning 
Våra cykelförråd har en tendens att öka i omfång under åren. Troligen ”glömmer” man bort att det 

finns saker kvar där vid en flytt och på så sätt blir cyklar och annat kvar. För att hålla ordning på detta 

kommer vi vid vårens städdag att göra en röjning och uppmanar därför alla som har cyklar eller annat i 

cykelförrådet att märka sina ägodelar med namn. Omärkta prylar rensas ut och förvaras därefter fram 

till höstens städdag då vi anordnar en auktion på det som ingen efterfrågat. 
Ulla Rydin-Trädgård 
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Fritidsgruppen 
Lördag den 14.12 hade vi, som traditionen bjuder, adventskaffe i  

kvartersgården. Det kom ca 45  glögg och sällskapssugna personer 

för att ha trevligt med grannarna. Vi bjöd på glögg, kaffe, pepparkakor 

med grönmögelost, saffranskaka, mjuk pepparkaka samt en annan speciell 

kaka bakad av fam. Hashemi i  22:an. Tack snälla. 

En kul frågesport gjorde oss upptagna en stund och lotteriet gjorde 

5 personer "vinst rusiga". 

Tack alla som kom och välkomna alla som har tid och lust nästa år i december.  

Alltid lika roligt, tycker fritidsgruppen.  

 fritidsgruppen genom Majsan Magnusson. 

 
 

 

 

 
 

Vi boende har vid flera tillfällen bjudits in till olika aktiviteter i vår kvartersgård som fritidsgruppen 

och pubgänget ordnat. Det var adventskaffe i december, pubkväll under våren. Båda var mycket 

välbesökta. Den 4 mars hade fritidsgruppen även ordnat en kulturkväll då Sollentuna författaren 

Elisabet Nemert samtalade om sin senaste bok Röd Måne. Detta mycket uppskattat av boende.   

 

Lite av varje 

Nya medlemmar 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till föreningen 

 

Christoffer Wigén  Platåvägen 36 

Gertrud och Mats Karlqvist Platåvägen 28 

Marita och Bernhard Pedroletti Platåvägen 12 
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Kommande aktiviteter 
Det händer alltid saker i föreningen och dess lokaler. Här presenterar vi de aktiviteter som föreningen 

organiserar, men även andra som meddelats till redaktionen för införande i Edsbackabladet.  

 

 ”Måndagsöppet” kl. 18.00 – 19.00  

För alla som önskar fråga något eller framföra någon synpunkt till styrelsen ges möjlighet till 

detta varje helgfri måndagskväll i styrelserummet på gaveln av E-huset, intill tvättstuga 2. 

Öppettider  är helgfria måndagar till och med 16 juni 2014.  

 

 Vårens städdag 26 april 2014. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Redaktör:         Ewa Backans 

                         sekreterare@brfedsbacka.se  
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