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Ordförande har ordet 
April 2015, och mitt sista ”Ordförande har ordet”. Sitter i Morbäckssätern i norra Dalarna och skriver 

detta på Skärtorsdagen. Riktigt aprilväder idag, sol, moln och snöbyar. Snön ligger djup och vi har fina 

skidspår, så idag har det också blivit en tur på skidorna. 

 

Efter 12 år i styrelsen, varav de sista 6 åren som ordförande, är det dags att lämna över till en annan 

medlem i föreningen. Även min företrädare Gun Dahlqvist, var ordförande i 6 år.  

Det har varit intressanta och roliga år och jag har fått förmånen att lära känna många trevliga 

medlemmar. Vi har genomfört många underhålls- och utvecklingsprojekt i föreningen som 

förhoppningsvis är till nytta i många år framöver. Vi ligger långt fram när det gäller kvalité och 

standard på fastighetstekniken och avtalen med samarbetspartners och leverantörer är uppdaterade. Vi 

har investerat mer än 15 Mkr men ändå sänkt lånen med 2 Mkr. Avgiften för lägenheter har höjts med 

3 %. Målsättningen har varit att när det är dags att lämna styrelsen, skall allt som påbörjats vara klart.  

 

Naturligtvis har det varit mycket jobb och det har gått åt mycket tid. Utan en engagerad och kunnig 

styrelse som inte varit rädd för att fatta beslut har det inte varit möjligt att genomföra alla projekt och 

andra arbetsuppgifter. Flera av ledamöterna har ingått i styrelsen under många år vilket varit en fördel 

när det gäller att våga fatta beslut. Som ordförande är man helt beroende av medarbetarna i styrelsen, 

att man framför sin åsikt och att man inte bara är ”ja- sägare”. Vi har alla i styrelserna under åren 

bidragit till att HSB Brf Edsbacka fortsatt att utvecklas till en bostadsrättsförening som blivit än mer 

populär att bo och leva i. 

 

Stort tack till ALLA som deltagit i styrelsearbetet under de 6 åren. 

 

Ett extra stort tack till några ledamöter som lagt ned extra mycket tid för föreningen. Ulla och Gösta 

Rydin, bl.a. för arbetet med ombyggnad av tvättstugorna, trädgårdsombygganden, installation av 

bredbandet, Edsbackabladet, mm, mm, Inger Stockhammar för allt arbete med ekonomiredovisningen, 

Erik Dahlgren bl.a. för arbetet med information, hemsidan och årsredovisningarna, Sven Wester bl.a. 

för arbetet med OVK- besiktningar och energistyrningar, Martin Forhaug som varit en mycket 

kompetent stöttepelare och Lasse Anderberg som bidragit med lång erfarenhet från föreningen och 

allmän fastighetsförvaltning samt kompetent och kritisk granskare av alla projekt och förslag till 

beslut. 

 

Det finns fler som den avgående styrelsen tackar för gott samarbete. 

Medlemmarna i föreningen som stöttat styrelsen i alla förändringar som genomförts. Trots störningar 

vid arbetet med projekten har bara positiva kommentarer framförts, förutom något enstaka undantag. 

Styrelsearbetet underlättas verkligen med positiv feedback. 

Fritidsgruppen som arrangerar, fixar och grejar med bl.a. städdagarna, kulturarrangemang, julkaffe 

mm. Betyder mycket för trivseln och det sociala i en bostadsrättsförening. 

Trappombuden som håller koll i portarna. Flaggstångsansvarige som ser till att flaggorna hissas på rätt 

dag, Uthyrningsansvarige för Kvartersgården, hyresintäkterna härifrån bidrar till underhållet, 

Valberedningen inför årsstämman, viktigt arbete för kontinuitet i styrelsen, Pubgänget för god öl och 

halvgoda pizzor. Tack också till HSB Norra Storstockholm för gott samarbete. HSB har absolut 

utvecklats bra under åren vi jobbat tillsammans. 

 

Jag har tagit del av Valberedningens förslag till ny styrelse, och ser med tillförsikt fram emot 

föreningens fortsatta utveckling. 

 

Tom Zackrisson 
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Hissar 
Arbetet med att ta fram underlag för utbyte av våra 17 hissar är avslutat. Förfrågan har skickats till 

hissföretag med egen konstruktion och tillverkning. Hissgruppen (se nedan) har fått in 2 st. anbud, från 

KONE AB och SCHINDLER AB. OTIS Hiss AB avböjde i slutändan att lämna anbud eftersom deras 

typhissar inte passade in i våra hisschakt. 

 

Efter utvärdering och studiebesök har gruppen beslutat att rekommendera styrelsen i föreningen att på 

styrelsemötet i april, besluta om att teckna avtal med KONE AB.  

Totala investeringen för utbyte av samtliga hissar är 14,8 Mkr, fast pris, inklusive mervärdesskatt och 

8 års garantitid.  

I totala kostnaden ingår fullserviceavtal, ”KONE Care Premium” fr.o.m. 1:a juli 2015 t.o.m. 5 år efter 

slutbesiktning av respektive hiss. Fast pris på service år 6, 7 och 8 efter slutbesiktning finns angivet i 

avtalet. 

 

KONE har offererat moderna, energisnåla, snabba hissar med riktigt snygg inredning. Hissgruppens 

ambition har varit att medlemmarna verkligen skall märka att nya hissar har installerats. 

Energiåtgången för de nya hissarna är ca: 70 % mindre än för de befintliga. Hastigheten är dubbelt så 

hög och precisionen är betydligt bättre. Säkerheten har förbättrats väsentligt, dubbla dörrar ingår. 

Inredningen kommer att hålla hög klass.  

 

I avtalet finns en preliminär tidplan angiven. Byte av hissar kommer att ske samtidigt i 2 portar enligt 

nedanstående schema. Arbetet skall vara färdigställt i god tid innan jul för respektive år. 

 

Hösten 2016: Portarna 22 och 24, 26 och 32, 30 och 28. 

Hösten 2017: Portarna 34 och 2, 36 och 4, 6 och 8 (En hiss till garaget i resp. hus skall alltid vara i 

bruk). 

Hösten 2018: Portarna 10 och 12, 14 och 16, 18. 

 

Huvudskälet till att dela upp hissbytet på 3 år är att vi till stor del kan finansiera investeringen med 

löpande intäkter.  Våra fastighetslån är nu bundna långsiktigt t.o.m. 2018/ 2020 till en ränta som de 

första åren understiger 2 %. Detta ger med nuvarande nivåer på månadsavgifter ett likviditetsöverskott 

som täcker större delen av investeringen i nya hissar. Hur stort likviditetsöverskottet blir, beror 

naturligtvis på vad som händer med våra hus under de kommande åren. Behov av oväntade 

reparationer är svårt att förutse.  

 

Hissen i respektive port kommer att vara avstängd upp till 6 veckor. När tidplan är definitivt fastställd 

blir alla informerade i god tid före arbetets påbörjande. Information om diverse praktiska detaljer 

kommer som vanligt vid våra ombyggnader att ske löpande. 

 

Hissgruppen ser fram emot hösten 2016 när den första hissen är klar att tas i bruk. 
Tom Zackrisson, Sven Wester, Claes Breitholtz. 

Ekonomi 
Bokslutet för 2014 är klart och årsredovisningen är underskriven av både styrelse och revisorer. 

Årsredovisningen har delats ut tillsammans med kallelse till årsstämman. 

Den Inre Fonden har inte längre någon funktion att fylla. Därför vore det bra om ni, som har 

innestående medel i den, begär utbetalning från HSB på innestående belopp.  Ni, som har pengar att 

fordra, kommer i dagarna få en lapp i brevlådan där det framgår hur mycket ni har innestående medel 

på inre fonden och hur ni ska göra för att få ut pengarna. Belopp under 1 kr kommer inte att utbetalas 

utan kommer att bokföras som öresutjämning. 
Inger Stockhammar-Ekonomiansvarig 
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Ventilation-Värme-Byggfrågor 
Att tänka på när man skall rusta upp kök, duschrum och badrum. All information vad man får 

göra med ventilation och våtutrymmen finns att läsa om på föreningens hemsida under 

boendeinformation reparationer och underhåll. 

Ventilation 

Föreningens ventilationssystem, som styrs från fläktrum placerade på vinden i samtliga hus, är 

energieffektiva och avancerade för att vara bostadsventilation. Moderna, energisnåla till- och 

frånluftsfläktar är installerade 2007- 2009.                                                                       

Lägenheterna är försedda med balanserad till- och frånluftsventilation och trapphusen är injusterade 

med litet undertryck, för att lukt utifrån inte skall komma in i lägenheterna via trapphuset.                                                                                                                                                   

I lägenheter finns till- respektive frånluftsdon som skall rengöras regelbundet. Omkring tilluftsdonen 

kan damm fastna med tiden, eftersom tilluften i rummet orsakar små luftströmmar som virvlar upp 

dammpartiklar och fibrer som kommer från möbler och kläder när man rör sig i rummen. Dammet 

kommer inte in genom tilluftskanalen (föreningen har tidigare utfört en utredning om förekomst av 

damm i tilluftskanalerna). 

Ventilationssystemet för lägenheterna är sammankopplat i varje trapphus. Föreningen godtar 

därför under inga omständigheter att ändringar utförs på ventilationssystemet som t.ex. att 

stänga tilluftsdonen i vardagsrum och sovrum.                                                                                                                                                                              

Spiskåpor (placerade ovanför spisen i köket) är injusterade med grundventilation och med timerstyrt 

spjäll som ökar köksventilationen. Föreningens frånluftfläktar är tryckstyrda, vilket innebär att 

effekten ökar när många öppnar spjället på spiskåpan samtidigt. 

Det är absolut inte tillåtet att ansluta en motordriven köksfläkt direkt till ventilationskanalen. 

De som har en sådan installation skall omedelbart åtgärda detta eftersom det försämrar den totala 

ventilationen för samtliga lägenheter i huset.                                                                                                                                                                   

Värmen 
Under sommaren har vi sänkt framledningstemperaturen  för värmen på radiatorerna detta för 

att spara energi. Vi har också höjt tilluftstemperaturen i ventilationen för att tillgodose ett bra 

inomhusklimat med bra temperatur i lägenheterna. Vi har en genomsnittstemperatur på mellan 

21-24°C i lägenheterna.  
Föreningens värmesystem som tillför värmen till radiatorerna är placerat i undercentralen i hus F. Där 

en reglercentral ser till att rätt framledningstemperatur  levereras till reglercentralen i respektive hus. 

Dessa reglercentraler och shuntgrupper i respektive hus, har under 2012 bytts ut till modernare 

utrustning som kommunicerar via föreningens nätverk och har åtkomst via internet.   

 

 

 

Med denna styrning av värmesystemet och  ventilationssystemet kommer en rad positiva effekter. 

Energikostnaderna har sänkts, föreningen bidrar till en bättre miljö genom mindre CO²-utsläpp samt 

ett jämnare inomhusklimat och bättre komfort. Se bifogad bilaga med information sist i Bladet. 

 

Det är också viktigt att man har fuktskydd under kyl, frys och diskmaskin för att förhindra 

fuktskador.   
Frågor angående upprustning av våtrum och kök besvaras av Sven Wester, Kontaktinformation finns 

på hemsidan eller anslagstavlan i trapphusen.                                                                                                                                                          
Sven Wester-Energiansvarig 
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Trädgårdsnytt 
Fr o m 2015-01-01 har vi tecknat ett skötselavtal för vår trädgård med HSB Stockholm Mark & 

Trädgård, dvs de som har genomfört renoveringen av trädgården under ett par år. Inbakat i avtalet 

finns det andra årets garantiskötsel.  

 

Avtalet omfattar samtliga ytor: gräsytor, träd, buskar, häckar, rabatter samt naturmark. Dessutom ingår 

årlig besiktning av lekplatser och lekutrustning. 

 

När det gäller naturmark skall varje år översyn och slyröjning göras för att hålla marken öppen och 

luftig. 

 

HSB har en underleverantör som kommer att utföra arbetet, BergFast AB, och de har redan för ett par 

veckor sedan varit här och utfört en hel del slyröjning i den naturmark vi har på framsidan av husen. 

Resultatet ser mycket bra ut och har gjort att dessa områden ser mer välskötta och luftiga ut. 
Ulla Rydin – Trädgårdansvarig 

 

Ändrade rutiner vid hyra av Kvartersgård och övernattningsrum 
Med anledning av bankernas ovilja numera att hantera kontanter har vi beslutat att fr o m  2015-04-21 

ändra rutinerna för betalning av hyra för ovanstående lokaler. 

 

Den som hyr Kvartersgården eller övernattningsrummet får skriva på ett hyresavtal i samband med 

hämtning av nycklar. Hyresavtalet ligger sedan till grund för debitering av hyreskostnaden vilket sker 

på nästkommande avgiftsavisering. Det kan alltså ibland dröja ett tag innan debiteringen sker. 

 

Återbetalning av depositionsavgifter 

 

Av samma anledning som ovan kommer heller ingen kontanthantering att ske i samband med 

återlämningar av garageöppnare eller nycklar som man kvitterat ut mot deposition. Den erlagda 

depositionen återbetalas vid nästkommande avgiftsavisering, alternativt om avflyttning från Edsbacka 

skett, sättas in på det konto som återlämnaren angivit. 
Styrelsen 

 

WIFI  i Kvartersgården 
I samband med att föreningen tecknade avtal med Com Hem om installation av bredband i våra 

lägenheter avtalade styrelsen också om att installera bredband i Kvartersgården. 

Inom kort erbjuder föreningen gratis Wi Fi i Kvartersgården. Pinkod för anslutning kommer att anslås 

i närheten av den trådlösa routern. Allt fungerar på samma sätt som i lägenheten.  

I och med att anslutningen är ”öppen”, är föreningen inte ansvarig för hur uppkopplingen till Internet 

används. Styrelsen hoppas på ansvarsfullt utnyttjande. 
Johan Mellin- Informationsansvarig 

 

Grillning 
Vid grillning på terasser och uteplatser är det inte tillåtet att använda kolgrill. Anledning till detta är  

att röken tränger in hos grannen. Använd istället elgrill eller gasolgrill. Om du vill använda kolgrill 

finns en sådan uppställd vid lusthuset. Du kan även ta med egen kolgrill dit. Använd kol skall läggas i 

avsedd plåthink som finns vid lusthuset.  
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Tvättråd 
Nu har det hänt igen! 

En kudde har spruckit när den tvättats i en av de mindre maskinerna i tvättstuga 4 under 

onsdagseftermiddagen den 8 april. Den här gången var det inte dun som läckte ut utan fibervadd, men 

olyckligtvis proppade detta igen avloppet. Det här förorsakade sedan att, när den som hade tvättpasset 

efteråt kom ner för att plocka ur sin tvätt, var hela golvet över-svämmat och vattnet på väg att rinna ut 

i entrén. Vattnet från tvättmaskinen hade alltså ingenstans att ta vägen på grund av det igenproppade 

avloppet. Vi var tvungna att kalla hit någon som kunde spola rent avloppet för att inget ytterligare 

skulle inträffa. 

 

I korgen för avfall hittades resterna av kudden och en del av dess innehåll som vederbörande tydligen 

rensat ur maskinen men vad man inte tänkt på var att det också spolats ut en mängd fibervaddmed 

tvättvattnet. Om något liknande inträffar i framtiden, ta kontakt med någon, fastighetsskötare 

eller styrelsemedlem, och berätta vad som hänt så kan man åtgärda det hela direkt för att ingen 

annan ska bli drabbad. 
 

Det här visar återigen att om man skall tvätta kuddar i maskin skall de läggas in i någon form av 

tvättpåse! I det här fallet hade man använt en mindre maskin där spolningen går direkt ner i avloppet. 

Om man använder grovtvättmaskinen spolas vattnet via en luddlåda som samlar upp ludd och damm 

innan vattnet spolas ut i avloppet. Vi rekommenderar därför att grovtvätten alltid används för täcken 

och kuddar. Till sist vill vi påminna om att det är den som använt tvättstugan som skall städa efter sig. 

Det är många som påpekar att de får börja sitt tvättpass med att städa efter föregående användare. 

Skärpning! 

 

Insändare 

Två besök december 2014 

 Besök  1 )  Den 31 december hade jag lunchbesök av en handikappad vän (två käppar med 

armbågsstöd). Han ställde sin H- registrerade bil främst vid vår långa gästparkering och fann den vid 

avfärden försedd med en parkeringslapp på 450 kr. Som han betalade. Något år tidigare hade han efter 

erlagd parkeringsavgift av en förbi-passerande informerats om att det var avgiftsfritt för handikappade. 

Har sedan dess tillgodosett sig förmånen.  

Tills nu ! Vad gäller ? 

 

 

Besök 2 )  På min 95-årsdag ville jag redan vid garage-infarten till hus C välkomna en med bussen 

kommande vän med gångsvårigheter, landstingskäpp. Det var snorhalt ! Svinkalt ! Snålblåste ! 

En yngre dam med bärkassar på hemväg från bussen stannade och undrade, Kan jag hjälpa dig med 

något ? Jag beskrev läget. Resolut ställde hon från sig bärkassarna, gick tillbaka, återkom med min 

saktgående vän som också fick en stödjande arm. Vi var mycket glada. Min vän och jag.  

STORT TACK ! 

Åge Jensen i Tvåan.    

 

Svar: Våra P-platser vid långa gästparkeringen utmed Sollentunavägen har alltid varit belagd med 

avgift, även om handikapptillstånd finns.Mer att läsa om parkeringsbestämmelser i Edsbackabladets 

extra nr  (vinter 2015) .  
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Körsång i Kvartersgården 
Ett hyresavtal har upprättats mellan Brf Edsbacka och Silverdalskören. Avtalet avser utnyttjande av 

vår kvartersgård som repetionslokal för kören, måndagkvällar.  Här nedan följer en presentation av 

Silverdalskören av Sven Lagerberg.  

 
 

Vi heter Silverdalskören och hör hemma i Sollentuna. Kören etablerades redan i början på 70-talet och 

har alltid haft gott renommé som duktig amatörkör. Sedan ca tio år tillbaka har vi valt att begränsa 

antalet medlemmar till ca 10 sångare (sopraner, altar, tenorer och basar) då vi tycker det är roligare 

och mer utvecklande att jobba i en liten vokalensemble.  

 

Vår repertoar är bred och spänner från medeltid till nutid. Musiken omfattar också många olika genrer 

- allt från jazz och folkvisor till svensk och utländsk konstmusik, profan och sakral. 

 
Vi framträder normalt 3-4 gånger om året i första hand i Sollentuna eller Stockholmsområdet. Våra 

konserter bygger alltid på speciella teman t ex "Engelsk körmusik", "Musik om romantik", "Jazz och 

annat", "Musik för alla 

hjärtan". Genom åren har 

vi naturligtvis också haft 

många traditionella 

julkonserter. 

Det projekt vi inriktar oss 

på just nu är en turne i 

Småland och på Öland i 

början på juni med 

sommarmusik. Förra årets 

liknande turne med ett 

antal lyckade konserter gav 

mersmak. 

 

Vår körerfarenhet är 

relativt stor, de flesta av 

oss sjunger också i andra 

körer. Dessutom har vi 

varit med några år. Vi är ett 

gäng 50-plusare som alltid 

gillat att sjunga. Klart yngst är vår inspirerande och mycket duktiga körledare Marie Söderberg. Hon 

studerar på Kungliga Musikhögskolan och är snart klar som professionell orkester- och kördirigent.  

 

De senaste tio åren har vi haft repetitionslokal i Sollenuna Missionskyrka. Då deras verksamhet inför 

hösten 2014 skulle förändras hade vi ingen möjlighet att fortsätta där. Vi improviserade under hösten 

och kunde ofta vara på Musikhögskolan i Stockholm medan vi letade ny lokal. 

Därför är vi nu väldigt tacksamma att ha fått möjlighet att mer stadigvarande utnyttja er fina 

Kvartersgård för våra repetitioner på måndagkvällar. Som tack för gästfriheten bjuder vi gärna på lite 

körsång vid lämpligt tillfälle, t ex advent, om det finns intresse. 

 

Vill du veta mer om oss se vår hemsida www.silverdalskoren.se. 
 

Vi söker för tillfället förstärkning i mansstämmorna, främst en tenor. Sjunger du själv eller känner 

någon lämplig Sollentunatenor kontakta gärna vår dirigent (Uppgifter finns på vår hemsida). Vi 

ställer krav på god notläsningsförmåga och körvana.  
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Lite av varje 

 

Sökes: Sagoläsare                                                       
Efter flera års sagoläsning, varav 5 år här på Edsbacka  

Förskola, önskar jag nu ”pensionära" mej. 

Sååå, finns det nu någon sagoläsningsintresserad pensionär 

som skulle vilja ta över detta mycket trevliga lilla uppdrag?? 

Ring gärna mig; Tommy Magnusson på tel. 08 963688, 

port 26, för vidare information.      

                                                                            ” I december 2014 

                                                                             kom en sagotomte    

                                                                             gående” 

 

 

 

Adventskaffe 2014                                  
r      På väg till förskolan, december 2014 

Lördagen den 6 december var det tradionella 

adventsfirandet i gång. Vi bjöds på glögg och 

kaffe med tilltugg. Vi hade även frågesport 

som vi löste tillsammans bordsvis, trevligt 

tyckte vi som var där. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pubkväll 
Fredagen den 13 mars bjöd ”pubgänget” på trevlig samvaro i Kvartersgården en mycket uppskattad 

årlig tradition, så uppskattat att det den här gången tog slut på maten och de som kom sent fick nöja sig 

med flytande föda.  
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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till föreningen 

 

Jonna Löfgren och Joachim Skalleberg, Platåvägen 22 

 

 

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. 

Under våren 2015 helgfria måndagar från och med 12 januari 2015 till och med 15 juni 2015. 

 

 Årsstämma tisdag den 21 april. 

 Vårens städdag – lördagen den 25 april.   

 Seniorfika- en gång i månaden.  

Datum meddelas via lapp i porten. 

 

 

 

  

 

Redaktör:         Ewa Backans 

                         sekreterare@brfedsbacka.se  
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