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Förvaltning & Felanmälan

Förvaltningskontor: administration@brfedsbacka.se 

 010-442 50 00 (vxl) 

Överlåtelser, panter, bil-platser, hyrförråd, avgifter 

  

Förvaltare: forvaltare@brfedsbacka.se 

Karl Niltén 010-442 50 05 

må-to 09.00-16.00  

fre 09.00-14.00  

  

Adress:  

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna 

c/o HSB Norra Stor-Stockholm 

Box 162  

177 23 Järfälla  

  

Fastighetsskötare: fastighetsskotare@brfedsbacka.se 

Elias Beider 010-442 51 16 

  

Felanmälan: felanmalan.mail@hsb.se 

må-to 07.45-16.00 010-442 50 00 (vxl) 

fre 07.45-14.00  

  

Garageportar: 08-18 60 03 (dagtid) 

UNA Portar AB 070-537 81 43 (jourtelefon) 

  

Parkeringsövervakning: 

Q-Park AB 0771-96 90 00 (kundtjänst) 

  

Andra akuta fel:  

Jourmontör (övrig tid) 08-657 77 22 

Styrelse & Funktionärer 

Ordförande ordforande@brfedsbacka.se 

Claes Breitholtz 070-822 01 50 

Vice ordf.  

Fastighet / Energi energi@brfedsbacka.se 

Sven Wester 070-620 91 69 

Sekreterare sekreterare@brfedsbacka.se 

Ewa Backans 070-378 66 23 

Ekonomi ekonomi@brfedsbacka.se  

Solveig Wadman 070-576 86 90 

Informationsteknik informationsteknik@brfedsbacka.se 

Christer Selgeryd 070-534 96 92 

Kommunikation kommunikation@brfedsbacka.se  

Bo Holmberg 070-262 04 50 

Miljö / Äldrefrågor /  

Andrahandsuth. miljo@brfedsbacka.se 

Margita Holmberg 073-355 33 48 

Säkerhet sakerhet@brfedsbacka.se  

Trafik trafik@brfedsbacka.se 

Bo Lundström  070-813 69 51 

Avtal / Upphandling avtal@brfedsbacka.se 
Lars Urell 070-689 55 11 

Förvaltare forvaltare@brfedsbacka.se   

Karl Niltén 010-442 50 05 
 
 

Trappombudsgruppen:  port 

Björn Malmgren 070-623 94 16 2 

Gunnar Forslöv 073-762 63 81 4 

Maria Källberg 073-544 85 65 6 

Sammankallande trappombud@brfedsbacka.se 
Roland Kärvestad 070-898 98 90 8 

Inger Bane 070-484 83 46 10 

Ann-Catrine Sandin 08-96 10 55 12 

Ann Englund 08-35 78 49 14 

Gunnel Thurfjäll 08-35 37 66 16 

Monica Rodéhn 08-35 00 11 18 

Jan Hellström 08-35 71 66 22 

Karin Urell 076-180 12 36 24 

Bengt Christensson 08-35 61 26 26 

Sven Ekström 08-35 71 40 28 

Annika Dämfors 08-92 81 64 30 

Annika Tyxhén 070-855 27 25 32 

Trappombudsgruppen:  port 

Marianne Karlberg 08-35 53 20 34 

Birgitta Regnell 08-715 13 30 36 
 

Trädgård: tradgard@brfedsbacka.se 

Ulla Rydin 08-756 55 98 

  

Grannsamverkan:  

Tommy Magnusson 08-96 36 88 

  

Kvartersgård, gäst-  

/övernattningsrum: bokning@brfedsbacka.se 

Hans Englund 08-35 78 49 

Bo Lundström 070-813 69 51 

  

Flaggeneral:  

Gunnel Thurfjäll 08-35 37 66 

  

Fritidsgruppen:  

Sammankallande fritid@brfedsbacka.se 

Marianne Magnusson 08-96 36 88 

Monica Rodéhn 08-35 00 11 

Helene Breitholtz 072-714 84 48 

Peter van der Meulen 08-437 474 13 

Ulla Hugner 070-757 41 51 

  

Hobbylokal:  

Nyckelansvarig hobby@brfedsbacka.se 

Johan Mellin 08-429 85 59 

Roland Kärvestad 070-898 98 90 

  

Föreningsrevisorer:  

Ordinarie revisor@brfedsbacka.se 

Rose-Marie Rosenberg 073-919 48 16 

Suppleant  

Gösta Rydin 08-756 55 98 

  

Valberedning:  

Sammankallande valberedning@brfedsbacka.se 

Erik Dahlgren 070-598 07 07 

Gunnar Lamin 08-96 68 97 

Lisbeth Larsered 070-325 80 06 
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Ordförande har ordet 
 
 
 
Om det inte vore för de tidigt mörka kvällarna skulle man vissa dagar kunna tro att det fortfarande är 

högsommar med dagstemperaturer på över tjugo grader. Även om man upplever årets juliväder som 

ovanligt fint, verkar det ändå inte enligt SMHI ha varit någon exceptionell månad sett mot tidigare år. 

 

 

Om våren var intensiv med många aktiviteter i föreningen så har sommaren varit betydligt lugnare. 

Sensommaren i föreningen inleddes med en mycket välbesökt och trevlig grillkväll i slutet av augusti 

med fantastisk tur med vädret. Ewa Backans tog fina bilder under kvällen och har också skrivit några 

rader längre fram i bladet. 

 

 

Någon dryg vecka innan grillkvällen fick vi av en tillfällighet höra att en av våra grannföreningar på 

Djupdalsvägen skulle ha ett möte för sina medlemmar tillsammans med representanter från kommunen 

angående planerade flyktingbostäder på OKQ8-tomten. Efter kontakt med deras ordförande blev vi 

inbjudna att vara med och lyssna på mötet. Flera i vår styrelse hade möjlighet att delta på mötet, som 

ägde rum dagen innan kommunen tog ett formellt beslut om att ge bygglov för projektet. Boendet 

gäller personer som fått uppehållstillstånd och som väntar på permanent boende på annat håll. Vår 

grannförening har överklagat beslutet till Länsstyrelsen. Mer om detta stod också att läsa i 

lokaltidningen Vi i Sollentuna nyligen. Från styrelsens sida håller vi oss via kommunen och 

grannföreningen informerade om vad som händer framöver. 

 

 

Efter mötet passade vi på att med en av representanterna för kommunen ta upp frågan om senaste 

information beträffande planerna för det man kallar Campus Edsvik, dvs området runt Rudbecksskolan 

och sporthallen. Vi väntar nu på att få till ett möte mellan några ur styrelsen och ansvariga på 

kommunen för att höra mer om planerna. Vi återkommer förstås med information om detta när vi vet 

mer. 

 

 

Hissprojektet är nu i full gång och det är inte så långt kvar tills allt är klart i portarna 22 och 24. Själva 

hisskorgarna är klara och kan beskådas i verkligheten. Det som återstår är eldragning m m. Allt har 

hittills fungerat enligt plan. Ett tack till alla som i positiv anda flyttat sin bil till annan plats för att ge 

KONE utrymme för lagring av material till hissarna inne i garaget! Den 19/9 börjar rivningen av de 

gamla hissarna i portarna 26 och 32. Som vi informerat om tidigare kan vår ansvarige i styrelsen för 

äldrefrågor, Margita Holmberg, hjälpa till med eventuella kontakter med kommunen om man behöver 

hemhjälp under ombyggnadsperioden. Bosse Lundström, som är styrelsens kontaktman mot KONE i 

alla praktiska frågor, kan också kontaktas om det är något man undrar över eller behöver hjälp med. 

 

 

Som vi tidigare nämnt har vi genom HSB Stockholm, Mark & Trädgård gjort en översyn av 

naturområdet mellan A-och B-husen och sporthallen. Baserat på förslagen i denna utredning har vi 

offerter på gång för nedtagning av ett antal träd som bedöms ge ett lyft för hela detta område. 

Styrelsen kommer inom kort att ta beslut om hur vi går vidare.  

 



 

2 

 

För styrelsens del är det budgetarbetet inför 2017 som står närmast på tur under hösten. Ett viktigt 

underlag för budgetarbetet inför nästa år och kommande år är den så kallade Underhållsplanen som 

sträcker sig från 2016 ända fram till år 2036. Våra fastigheter blir äldre och underhållsbehovet ökar 

förstås med tiden. Tak, stammar, värmesystem, ventilationssystem är sådant som nu till stora delar är 

30 år gammalt och där behov av uppgradering blir nödvändigt. Vi har också som alla vet ett 

exceptionellt lågt ränteläge just nu men där experterna förväntar sig en uppgång senast om några år. 

För att inte framöver drabbas av några överraskningar gör styrelsen i höst en femårsprognos med olika 

scenarier för underhållskostnader och låneräntor som underlag för fastställande av avgiftsnivån 

framöver.  

 

Med önskan om en skön höst 

Claes Breitholtz 

 
Ekonomi 
 
Vår stora investering i hissar har nu påbörjats och därmed även betalningarna för desamma. 

Utbetalning sker i takt med att material levereras och hissarna färdigställs. Slutbetalning för respektive 

hiss sker dock först när den är besiktigad och klar. Likviditeten är något bättre än förväntat efter 

sommaren, så vår beredskap är god. 

 
Solveig Wadman, ekonomiansvarig  

Värme och ventilation 
 
Energi  

Arbetet med att optimera fjärrvärmeförbrukningen fortsätter. Injustering och trimning under 2014 

t.o.m. Juli 2016 har medfört att värmeförbrukningen för perioden Januari- Juli 2016 minskat med 

16,4%  jämfört med referensåret 2008 års förbrukning. 

Våra utsläpp av CO2 har minskat med 11054 kg 

Ventilation 

Under September 2016 så kommer föreningen att utföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 

och måste då ha tillgång till samtliga lägenheter. I god tid före så kommer meddelande om dag och tid 

att anges när kontrollen sker. 

Inglasning av terrasser 

Det är viktigt att den som tänker glasa in sin terrass kollar på föreningens hemsida vad som gäller, följ 

länken:   http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-

underhall/terrasser/inglasning 

Renovering av dusch och badrum 

Boende som tänker renovera sitt badrum eller duschrum måste kolla hemsidan samt kontakta Sven 

Wester 0706209169. http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-

underhall/badrum-och-vatrum 

All information finns på hemsidan: http://www.brfedsbacka.se/ 

 

Sven Wester Energi & Fastighetsansvarig 

 

 

 

 

http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-underhall/terrasser/inglasning
http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-underhall/terrasser/inglasning
http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-underhall/badrum-och-vatrumöreningen
http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-underhall/badrum-och-vatrumöreningen
http://www.brfedsbacka.se/
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Vattenkaoset-grannens skada kan stå dig dyrt 

 

DOKUMENT. Varje vecka inträffar det i svenska bostäder vattenskador för mer än 100 miljoner 

kronor. – En vattenskada hos grannen kan bli en dyr historia även för dig, trots att du är oskyldig till 

den och dessutom har bra försäkringar, säger Peder Halling som är jurist på Bostadsrätterna. 

Vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening anges i föreningens stadgar och i 

bostadsrättslagen. Grundprincipen är enkel: Medlem ansvarar för reparationer och underhåll av 

ytskiktet i sin egen lägenhet, medan föreningen står för det som finns i övriga delar av huset. 

 
 

Samma ansvarsfördelning gäller vid vattenskada med undantag för följdskador när trycksatta 

tappvattenledningar läckt, vilket är föreningens ansvar. 

– Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick. Det 

goda skicket är inte bara att tapetsera och måla när det behövs, utan även att ta hand om skador som 

uppstår. Det spelar egentligen ingen roll om man själv har förorsakat skadan eller inte, säger Peder 

Halling. 

– Du kan alltså inte sitta med armarna i kors och vänta på att grannen ska komma och fixa ditt blöta 

tak eller din förstörda parkett som orsakats av att grannen har glömt att stänga av badkarskranarna 

eller att hennes diskmaskin läcker. Du är alltid ansvarig för att åtgärda ditt. På samma sätt ansvarar 

föreningen för att exempelvis torka ut trossbotten och väggar. 

Peder Halling säger att det vid en vattenskada är viktigt att fastställa vem som ansvarar för 

reparationerna och om skadorna orsakats på grund av att någon varit vårdslös, vilket kan förändra vem 

som är ansvarig. 

Vad händer om man inte är överens? 
– Det bästa är om man kan komma överens. Normalt finns det också försäkringar som täcker skadorna 

hyggligt väl. Går det inte att komma överens om eventuell ekonomisk ersättning, får man stämma 

grannen eller föreningen inför domstol. Det är dock mycket ovanligt att så sker. 
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Vem ansvarar för att ett vattenrör springer läck? 
– Reparation av skador på grund av läckage från trycksatt vattenledning, så kallad tappvattenledning, 

är normalt föreningens ansvar. Men det finns undantag, till exempel om någon har varit vårdslös, 

vilket dock är mycket svårt att bevisa. 

Vem ansvarar för skador som orsakats av att det läcker in vatten från taket? 
– Det är föreningens uppgift att reparera taket medan bostadsrättshavaren – på egen bekostnad – ska 

reparera skador i lägenheten. Om föreningen varit vållande, till exempel vetat om att skadan funnits 

men låtit bli att reparera den, kan föreningen bli skyldig att bekosta skadorna i lägenheten.  

FAKTA/Så gör du vid vattenskada 
• Agera omedelbart vid en vattenskada så att den inte förvärras. 

• Kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. 

• Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag. 

• Alla berörda parter ska göra skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag 

 
Text: Mikael Bergling 

Illustration: Gunvor Ekström 

 



 

5 

 

Säkerhet 

 
Hela sommaren gick med bara lite klotter som Elias fixade, men sen i augusti var det ett brandtillbud i 

port 2. Det var en glödbrand i en terrasslåda hos en boende som inte var hemma. Brandkåren fick 

komma och släcka.  

Var aktsamma vid rökning på terrassen, en fimp kan lätt utvecklas till en glödbrand som vinden kan 

blåsa in på terrassen med brand som följd. 

 

Om ni ser eller hör något misstänkt i området så meddela mig på sakerhet@brfedsbacka.se eller 

0708 13 69 51. 

Bosse Lundström Säkerhetsansvarig 

Trafik 
Det är lugnt på parkeringarna, lite små störningar i F garaget på grund av hissbyten. Det har löst sig 

bra tack vare flexibla bilägare som kan flytta runt i garagen. Det kommer att fortsätta med E garaget 

efter 25 september. 

 

En rolig grej hände mig för några veckor sen: 

Jag hade parkerat utanför gröna huset och gått ut för att prata med Elias, vi står en bit bort, det kom en 

bil från Q-Park och en kille går mot min bil. 
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Jag går dit för att inte få P-bot, men när jag kommer fram så har han öppnat upp p-automaten och 

håller på med något. På frågan om vad han håller på med så svarar han att han bygger om automaten 

för att hantera nya mynten. 

Varför det säger jag, den här automaten har ju bara kortbetalning. 

Oj då, vi verkar ha fel i vårt datasystem säger han och åker därifrån. 

 

Bosse Lundström Trafikansvarig 

 

Tvättstugorna 
  
Felanmälan 

  

Felanmälan av tvättmaskiner och annan utrustning i tvättstugorna kommer fortsättningsvis att göras 

via HSB, i stället för som hittills direkt till Entema. En fördel blir t ex att fastighetsskötaren kan göra 

en första kontroll och i en del fall själv åtgärda problemet. Fastighetsskötaren får också en bättre 

överblick av anmälda fel och kan enklare följa upp de åtgärder som görs. 

  

Informationen i tvättstugorna kommer att ändras med kontaktuppgifter till HSB, liksom på vår 

webbplats. Felanmälan kommer även fortsättningsvis att kunna göras direkt på bokningspanelerna, 

men skickas då till HSB. 

  

Har ändringen inte genomförts när detta Edsbackablad delas ut så byts informationen i tvättstugorna ut 

i samband med att rutinen för felanmälan ändras.  

  

 Tvättstuga 4 – grovtvätt och övriga maskiner 

  

Uppdelningen av grovtvättmaskinen och övriga tvättmaskiner i tvättstuga 4 är borttagen. 

Beläggningen är inte så stor att de separata bokningarna behövs, så därför har uppdelningen tagits bort 

för att undvika störningar med tillträde som uppstått några gånger. 

  

Efter denna ändring får man alltså tillgång till hela tvättstugan, på samma sätt som för de andra 

tvättstugorna. Det är givetvis okej att boka tvättstuga 4 även då endast de mindre maskinerna ska 

användas. Men ser man att 4:an inte har så många lediga tider någon vecka så är det välkommet om 

någon annan stuga bokas, för att ge möjlighet att boka för användning av grovtvättmaskinen. 

  

Det var tänkt att informera om detta före ändringen, men en kommunikationsmiss gjorde att 

informationen uteblev. Förhoppningsvis medförde detta inte mer än några höjda ögonbryn. Det går ju 

inte att boka något annat än lediga tider. 

  

Christer Selgeryd – Informationsteknik 

 

Äldrefrågor  
Är du kanske beroende av rollator, rullstol och har svårt att öppna en tung dörr?  Då kan du få bidrag 
från kommunen till en egen fjärrkontroll till dörröppmare.  
De nya hissarna som börjar installeras till hösten, blir dessbättre lättare att komma in i. 
Känner du behov av att söka tillstånd för exempelvis färdtjänst, handikapparkering eller liknande, så 
hör av dig till undertecknad. 
Margita Holmberg, äldrefrågor 
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Hissbyte 
Nu när vi ska påbörja hissbytet i föreningen så söker vi grannar som kan ställa upp och hjälpa de som 
får problem med att ta sig ut på promenader eller uträtta ärenden. Det är beräknat att pågå från 15 
augusti till 2 december. 
Den som vill göra en insats kan höra av sig till Bosse Lundström, 0708 13 69 51 eller 
trafik@brfedsbacka.se. 
Bosse Lundström – Säkerhets- och Trafikansvarig 
 

Internetuppkoppling i Kvartersgården 
 
Möten, sammanträden eller fester mm, helt enkelt samlingar av olika slag. Det kan vara praktiskt med 
en internetuppkoppling, eller bara för nöjes skull. Nu kan du som boende i föreningen och våra gäster, 
använda bredbandet som finns i Kvartersgården. Det går förstås att ansluta trådlöst i lokalen, se 
uppsatt information om nätverksnamn (SSID) och aktuell krypteringsnyckel (”lösenord”). Finns 
innanför dörren till samlingslokalen (tills någon kommer med ett bättre förslag). 
Christer Selgeryd – Informationsteknik 

 

Ny plantering 
 

Som väl de flesta uppmärksammat har vi gjort en ny plantering vid infarten för att också den sista 

slänten skall harmoniera med övriga planteringar. Det har sett ganska skräpigt ut när de gamla 

buskarna/träden blivit för stora och det har dessutom skämt intrycket man får när man åker in i 

området. 

Tyvärr blev det ganska dramatiskt när man en lördag morgon! var här och tog ner träden. Jag blev 

uppringd vid 9-tiden av en upprörd boende som talade om att man huggit ner alla träd framför hennes 

uteplats. Jag förstod ingenting, den uppgörelse jag hade med HSB var att den översta raden av olvon 

skulle sparas, så jag kastade på mig kläderna och sprang ut. Mycket riktigt allt var nedtaget! Man kan 

väl säga att jag gick i taket! Fick så småningom hit någon som ansvarade för de som jobbade och han 

påstod att han fått order om att ta ner allt. Det hade tydligen uppstått någon form av 

kommunikationsmiss. 

HSB fick motta ett argt mail på måndag morgon och vår kontaktperson Julia blev också alldeles 

chockad. På stående fot lovade hon att det här skulle ersättas med nya olvon och det är nu gjort plus att 

det också planterats ett stort antal perenner. Det hela är inte riktigt klart ännu utan det kommer också 

en del barrväxter så att vi får in lite vintergrönt i planteringen. Förhoppningen är att det här skall ge en 

mycket välkomnande syn för alla som åker in i vårt område. 

 

Att vi har lyckats rätt bra visar det faktum att flera andra bostadsrättsföreningar har hört av sig och vill 

gärna komma hit på studiebesök och få höra hur vi gått tillväga när vi renoverade vår trädgård. 

Ulla Rydin, trädgårdsansvarig 

 

Grillkväll 
 

 

 

Så var det då dax för en av alla årliga traditioner som Edsbacka fritidsgrupp anordnar. I inbjudan 

framkom att man skulle ta med något att grilla och dricka samt något att äta på, dricka ur och äta med. 

mailto:trafik@brfedsbacka.se
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Grillmästare  Arne (för 3:e året) hade i god tid tänt grillarna, så  kl. 18 var det dax att börja grilla. Bord 

med bröd, sallad, oliver, tzatziki, frukt m.m. var uppdukat inne i kvartersgården. Efter att det några 

dagar varit regn, blåst och kallt kom åter sommaren tillbaka med sol och värme. Vi var drygt 50 

boende som hade en trevlig kväll tillsammans. Ett stort tack till fritidsgruppen, Majsan, Helene, 

Ulla och Monika.     
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Ewa Backans, Sekreterare 
 
 

Lite av varje 

 

Hundägare 
Vi som har hund bör försöka undvika att hundarna kissar på samma platser, framför allt under vintern. 

På gräsmattan utanför F-husets tvättstuga och den mellan port 32 och 34 blev det fula döda fläckar i 

våras, som tog lång tid att växa igen. Det är inte alltid lätt att styra hundens behov, men att börja 

promenaden på ett mindre utsatt område skulle kunna minska skadorna. 

 

Bo Holmberg, hundägare 
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Hantering av grovsopor och kompost 
 

Vår grovsopscontainer måste tömmas ofta, vilket är en kostnad för föreningen. För att minska 

volymen i containern, är det viktigt att kartonger viks ihop ordentligt. Allra bäst är, att de som har 

möjlighet använder återvinningsstationen vid parkeringsplatsen nedanför backen. 

Observera att krukor och dylikt inte får slängas på komposten, den är endast till för biologiskt 

nedbrytbart avfall. 

 

Styrelsen/Bo Holmberg 

 

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 under hösten 2016 är helgfria måndagar till och med 19 december.  

 

 Höstens städdag – lördagen den 29 oktober. OBS ändrat datum! 

 

 Seniorfika – en gång i månaden. Datum och tid meddelas via lapp i porten. 

 

 Bokcirkel   

             Vår bokcirkel har inte kommit igång ännu och du kan fortfarande anmäla ditt intresse, om du   

             vill vara med i en grupp där vi läser och diskuterar böcker. Du kan också komma med  

             önskemål om hur cirkeln skall läggas upp. En idé är att deltagarna vid varje träff presenterar  

             en bok som man tycker speciellt bra om, gärna med smakprov ur texten. Det kan vara en  

             nyutkommen eller en klassiker, skönlitteratur eller fakta. Det räcker med en kort presentation! 

Vi räknar med att kunna starta senare i höst. 

             Om du är intresserad, kontakta Gunnar Lamin eller Bo Holmberg.  

                 Gunnar Lamin:  pergu77@gmail.com 

                 Bo Holmberg:    bo.holmberg62@gmail.com 

 

Efterlyses! 
 

Några starka personer som kan vara bärhjälp (möbler) vid städdagen och adventskaffet. 

Hör gärna av er till någon i Fritidsgruppen. Våra telefonnummer står på sidan 2 i Edsbackabladet. 

Tack! 

 

 

 

Redaktör: Bo Holmberg 

kommunikation@brfedsbacka.se 

mailto:bo.holmberg62@gmail.com

