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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 

Monica Klasson 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 

Karin Norrbin 070-845 02 31 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:  

Vakant  

  

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 

Helene Breitholtz 072-714 84 48 

Monica Rodéhn 08-35 00 11 
Rose-Marie Rosenberg  073-919 48 16 

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 

Gunnar Lamin 08-96 68 97 

Lisbeth Larsered 070-325 80 06 

Björn Nylén 073-045 68 69 
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Ordförande har ordet 
Maj 2017 – Extremernas månad! Aktuell rubrik på SMHI’s hemsida. Man kan väl inte annat än hålla 

med! Förhoppningsvis ska vi få en fin sommar efter detta minst sagt omväxlande vårväder! 
 

Efter att förra Edsbackabladet kom ut, har vi haft en mycket välbesökt årsstämma. Mycket positivt att 

så många deltog. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket förstås ger kontinuitet och stabilitet i 

föreningen. 
 

Efter stämman hade vi en av de kallaste och blåsigaste städdagarna någonsin, men stämningen lättades 

snabbt upp när det blev dags för kaffepaus och senare varma soppor m.m. till lunch. Tack till alla ca. 

80 medlemmar, som trots det kalla vädret ställde upp och som vanligt tack till Fritidsgruppen för det 

sedvanligt fina arrangemanget. Ulla Rydin skriver mer om detta längre fram i bladet och också lite mer 

om vad som pågår inom trädgårdsområdet. 
 

Till större projekt framöver hör förstås fortsättningen på hissprojektet. Nu är det portarna 36 och 2 som 

är närmast berörda. Senare kommer portarna 4, 34, 6 och 8 att beröras. Projektansvarig från vår sida är 

Bosse Lundström, som ser till att alla får all tillgänglig information och kan svara på alla frågor som 

dyker upp. 
 

Nuvarande fastighetsskötare kommer att sluta nu i mitten av juni. Ännu inte klart vem det blir som 

ersätter henne. 
 

Som många lagt märke till, har vi nu installerat laddstolpar/laddplatser på tre ställen i vardera av 

garagen C, D, E och F samt på HSB’s parkeringsplats vid gröna huset. Trafikansvarige Bosse 

Lundström skriver mer om detta längre fram i bladet. Vi har fått bidrag med halva kostnaden från 

Naturvårdsverket och ser nu fram emot att fler och fler ser möjligheterna med elbil eller laddhybrid. Vi 

har redan fått förfrågningar från flera intresserade medlemmar. Kul! 
 

Vi kommer efter sommaren att titta närmare på vad det innebär att träffa avtal med något företag som 

administrerar pool-bilar. Detta kan vara ett alternativ för den som kör mycket lite och som kanske 

skulle kunna göra sig av med sin egen bil och alla de kostnader det för med sig som garageplats, 

försäkring o s v. Om du redan nu är nyfiken på vad detta innebär, kan du prata med trafikansvarige 

Bosse Lundström i styrelsen. 
 

Som många lagt märke till har man nu ställt upp ett antal moduler för nyanlända på OKQ8-tomten. 

Eva Backans och Solveig Wadman från styrelsen deltog nyligen i ett informationsmöte med 

kommunstyrelsen, som var anordnat för oss och en av föreningarna på Djupdalsvägen. Eva och 

Solveig har skrivit om detta möte längre fram i bladet. 
 

En fråga med ständig aktualitet är brott mot äldre. Margita Holmberg, ansvarig för äldrefrågor i 

styrelsen, skriver lite om detta och också lite om vad grannsamverkan innebär. 
 

Bland sociala aktiviteter kan nämnas den nyligen avslutade trevliga bouletävlingen med jättefin 

uppslutning och en dramatisk final. Bilder m.m. från tävlingen hittar du längre fram i bladet. Framöver 

kan vi se fram emot den sedvanliga grillkvällen i slutet av augusti och även reseklubbens alternativa 

resa in i vinprovningens värld i Kvartersgården i oktober. Information om detta hittar du i längre fram 

i bladet. 
 

Med önskan om en skön sommar. 
 

Claes Breitholtz 
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Ekonomi 
 
För att kunna betala hissinvesteringarna under slutet av 2016 utnyttjade vi totalt 600 kkr av vår 

checkräkningskredit. Dessa 600 kkr har nu helt återbetalats per maj månad. Nu börjar vi bygga upp vår 

likviditet igen. Vi kommer att behöva utnyttja vår kredit när nästa etapp av hissbytet påbörjas från och 

med augusti. 

Solveig Wadman - Ekonomiansvarig 

Fastighet och energi 

 

Avloppsledningar 

 
Under hösten kommer en renspolning av samtliga avloppsledningar att ske, det vill säga alla 

ledningar från kök, badrum, duschrum  och golvbrunnar                                                                                                                                                                                                                 

Våra avloppsledningar  är gjorda av gjutjärn och det har visat sig att föreningen har råkat ut för en del 

stopp i ledningarna p.g.a. att bland annat toalettpapper fastnar i krökarna och bygger upp en propp, 

vilket har föranlett en del problem med  att avloppsvatten kommer upp ur golvbrunnar i bad- och 

duschrum. Detta beror troligtvis på de moderna snålspolande toaletterna. Det är viktigt att när man 

spolar se till att det spolar ordentlig. Håll gärna ner spolknappen lite extra tid. 
 

Inglasningar 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 – Fastighets &Energiansvarig 

 

Hissbyte 
 
Nu ska vi påbörja fas 2 i hissbytet i föreningen Det är beräknat att starta med port 36 den 31 juli, port 2 

den 14 augusti, port 4 och 34 den 18 september och avslutas med port 6 och 8 den 1 december. Varje 

hissinstallation beräknas ta 6 veckor. Boende i berörda portar informeras separat. 

All information finns på hemsidan.  

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51  mail: trafik@brfedsbacka.se 

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/
mailto:trafik@brfedsbacka.se
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Trafik 

ELBILSLADDARE 
 

Nu är våra elbilsladdare klara, vi fick bidrag från klimatklivet med 50% av den totala investeringen. 

Det blev 3 laddare i varje hus och 1 laddare ute vid gröna huset. 

Det är laddare från SEOM, som har tagit fram en variant av Halo Wallbox™ från Charge Amps och 

säljer under eget namn. 

Boxen är svensktillverkad med säkerhetsnivå Mode 3, dvs. boxen och bilen kommunicerar med 

varandra för en säker laddning. Den har en fast 5 meters kabel med typ 2 kontakt. 

Dessa laddare har en massa finesser, t.ex. kan man tidsstyra laddningen för att undvika toppar i vår 

totala belastning och därmed slippa höjda effektavgifter.  

Laddplatsen ute är tänkt att användas av besökare och aktiveras med en RF-ID tag (som en 

tvättbokningsbricka) som kan bokas genom styrelsen på måndagsöppet. 

Den som köper elbil/laddhybrid och vill ha plats med laddmöjlighet kontaktar styrelsen för att byta 

plats i det garage man står i. 

Plats med laddare kommer preliminärt att ha ett tillägg på 200 kr/mån om man har en laddhybridbil, 

och om man har en ren elbil 300 kr/mån vid normalkörning (upp till 1500 mil/år) och 400 kr/mån över 

1500 mil/år. Tillägget är tänkt att finansiera installationen och täcka elförbrukningen. 

Uteplatsen kommer att ha en avgift som betalas av den boende som bokat och kommer på 

månadsavgiften från HSB. 

Vi kommer att ha mätning av elförbrukning och kan justera tilläggen utifrån den faktiska 

förbrukningen. 

Kör försiktigt uppe på gården, det finns en del barn ute nu. 

Kom ihåg att i samband med in- och urlastning får du parkera max 10 min 

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51  mail: trafik@brfedsbacka.se 
 

FARTHINDER  
 

På grund av att fler barn vistas ute och det är ganska mycket trafik uppe på gården så kommer det att 

monteras 2 stycken farthinder framför A huset. 

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51  mail: trafik@brfedsbacka.se 

 

Säkerhet 
Det har varit inbrott i övre F garaget. Man kom in genom att port 24 var uppställd eller så blev man 

insläppt. Ställ inte upp porten annat än för lastning, öppna inte porten om du inte är säker på vem det 

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

0708 13 69 51. 
Bosse Lundström- Trafik och Säkerhetsansvarig 

 

PROBLEM MED RÅTTOR 

Det har varit fler råttor synliga i området än normalt. En del 

boende på nedre botten har kontaktat vår skadedjurs-

bekämpare Nomor för att få hjälp med fällor. Styrelsen har 

efter besök av en tekniker från Nomor beslutat att sätta ut 2 

stycken stora fällor, betongstationer i området. Om någon 

känner behov av att få hjälp mot råttor så ska man kontakta 

Nomor enligt anvisningar på anslagstavlan i porten. 

Frågor besvaras av Bosse Lundström tel: 0708 13 69 51  mail: sakerhet@brfedsbacka.se 

 

mailto:trafik@brfedsbacka.se
mailto:trafik@brfedsbacka.se
mailto:sakerhet@brfedsbacka.se
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Äldrefrågor 
 
Försök inte lura mig! 

  

Ett seminarium med temat "Brott mot äldre" hölls nyligen i Sollentuna. 

Där deltog representanter från såväl Polisen som Brottsofferjouren och Sollentuna kommun. 

  

Det gäller att man som äldre är vaksam och inte tror att de som utför brott och även våld inte är så 

vänliga och trevliga som dom utger sig för att vara. 

I första hand ska man alltid polisanmäla ett brott och gärna även kontakta Brottsofferjouren, som kan 

hjälpa till. 

  

Tänk på 

  

att vid uttag i bankomat, se till att bakomvarande står minst två meter ifrån 

  

att helst förvara bankkort eller plånbok i en innerficka, inte i bakfickan 

  

att om någon främmande person ringer på dörren, lägg först på kedja eller annan spärr innan du 

öppnar, om personen utger sig för att vara från televerket eller hemtjänsten. Begär legitimation 

  

att aldrig låna ut pengar till någon, som utger för att vara god vän till ett barnbarn och som behöver 

hjälp 

  

att aldrig lämna ut personnummer eller kod (seriösa företag som banken eller telebolaget ringer aldrig 

eller skickar mail och begär detta)! 

  

att inte öppna främmande mail i datorn, som begär dina personuppgifter. 

  

Polisen visade film på några exempel på hur det kan gå till vid olika brott. Skrämmande! 

 

Den allmänna uppfattningen bland oss äldre är, att man känner sig trygg i vårt fina 

bostadsområde och det ska vi fortsätta att vara!Meddela gärna ditt trappombud eller en granne om du 

reser bort en längre tid. 

 

Kontakta mig gärna på tfn 073-3553348 om du har någon fråga om äldrevård eller behöver något 

hjälpmedel. 

  

Margita Holmberg Äldrefrågor 

 

Trädgård 

 

Lördag den 22 april inföll vårens städdag och det var nog en av de kallaste städdagar vi varit med om, 

inte bara kallt, det blåste också. Trots detta deltog en trogen skara boende, ca 80 st, som med liv och 

lust tog tag i de arbetsuppgifter som fanns denna dag. Den sedvanliga krattningen förstås och det 

gällde att hålla reda på vinden så inte allt löv blåste tillbaka! Före städdagen hade vi tagit ner en hel 

del träd och buskar och de släpades till containern av starka gossar. Ett rejält kraftprov var också 

jobbet att gräva upp rötter efter nerklippta vildrosor. Det behövdes både spett och spade, styrka och 

envishet. Trädgårdsmöblerna bars ut till respektive plats så vi hade något att sitta på vid 

förmiddagskaffet. Det putsades och fejades överallt i området. 



 

5 

 

Stort tack till alla som ställer upp och tack också till fritidsgruppen som alltid förser oss med kaffe och 

bullar, jättegoda soppor och smörgåsar. Vi skall till nästa städdag införa att man får anmäla om man 

vill delta i lunchen. På grund av det kalla vädret var det nu många som gick hem när man tyckte man 

var klar och det resulterade i att det blev rätt mycket mat kvar. 

 

I mitten av maj gjorde vi vårens marksyn tillsammans med HSB Mark- och trädgård. Marksynen görs 

två gånger per år och vi går då igenom att det som står i avtalet har genomförts, tittar på hur olika 

växter utvecklas och om man behöver göra kompletteringar. Man skall komma ihåg att växter är 

levande material och det är inte alltid man kan vara säker på att de överlevt vintern, särskilt med tanke 

på att de senaste vintrarna inte varit nådiga för växtligheten. Växlingarna mellan kallt och varmt och 

att det inte finns något snötäcke som skyddar har gjort att en del växter har dött för oss och behöver 

förstås ersättas. En del av det arbetet har redan påbörjats, t ex i planteringarna framför portarna. Andra 

ersättningar kommer att göras senare. 

 

Glädjande är också att trappombuden har tagit på sig att hjälpa till med vattning av fyrkanterna 

framför portarna. Det finns totalt 6 st. utdragbara slangar monterade vid A, B och F-husen och i 

fönstret i cykelförrådet bakom varje slangvinda finns en nyckel för att släppa upp vattnet. Alla som bor 

i A kan komma in i de andra portarna i just det huset med sin portnyckel, detsamma gäller B och F. 

 

I höst kommer lite nya växter att planteras i den stora slänten vid uppfarten. Befintlig plantering 

gjordes 2005 och det händer en del på 12 år. Vissa växter har dött, ogräs får fäste, kanske än mer efter 

att vi tog bort markduken i höstas. Vi kommer att behöva beställa en särskild rensning av ogräs innan 

den nya planteringen skall ske, hösten är den bästa tiden för nyplantering. Eftersom hösten, vintern 

och våren varit mycket regnfattiga måste vi nu sätta igång vattning på de flesta planteringar vi har och 

speciellt i den stora slänten som snabbt torkar ut.  

 

 
Ulla Rydin -Trädgårdsansvarig 
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Pubkväll 
I förra numret missade vi att Janne Hellström, inför vårens pubkväll, överlämnat sin plats i pubgänget 

till Arne Klockberg. Vi tackar Janne för hans insats och hälsar Arne välkommen. 

Tryckfelsnisse 

 

Etableringsboende för nyanlända 
 

Rapport från möte med Sollentuna kommun 2017-05-04 – etableringsboende för nyanlända 

I höstas hade Brf Ekplantan (Djupdalsvägen) bjudit in kommunen till ett möte för att diskutera de 

planer som fanns om att sätta upp moduler för nyanlända på OKQ8 tomten. Brf Ekplantan hade då inte 

fått information om vad som var på gång innan kommunen tog beslutet. Brf Ekplantan överklagade 

kommunens beslut. 

Skälet till dagens möte, där bland annat Henrik Thunes ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskotts presidium deltog, var nu att Länsstyrelsen har beviljat tillfälligt bygglov vilket gör att 

kommunen kan jobba vidare med uppställningen av moduler. Sollentuna kommun har ett uppdrag att 

under 2017 ta emot, preliminärt, 318 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Totalt kommer 160 

moduler att placeras på OKQ8 tomten. Till en början pågår nu uppställning av 50 st. enrummare (24 

kvm). Inflyttning i dessa beräknas till augusti – september 2017, då Migrationsverket hänvisar 

hyresgäster till modulerna.  

Ewa Backans / Solveig Wadman 

 

Edsbacka boulemästerskap 2017  

Årets bouleturnering, som var den femte i ordningen, gick av stapeln från mitten av maj till första juni. 

Vinnare blev Port 2 med Björn, Bo och Georg (94 år). Georg ersatte Pär som var förhindrad att delta 

finaldagen. Motståndare var Port 12 med Albin, Bo och Kattis. Återväxten i Port 12 känns 

betryggande genom Albin (14 år i år) som fick in flera högpoängsträffar. Totalt genomfördes 12 

matcher fördelade i åttondels-, kvarts- och semifinaler. Av våra 17 portar fanns 12 anmälda med 

sammanlagt 35 deltagare. Ingen match har behövt avgöras med walk-over. Turneringen genomfördes 

med stort engagemang, hög trivsel och glada tillrop från en alltid lika entusiastisk publik. Vinnarlaget, 

Port 2, fick i pris av styrelsen två flaskor bubbel som dom bjöd på till en frusen finalpublik. 

Arrangören, förra årets vinnare Port 28, stod för grillad korv med bröd. 

     
Ingela Sparring 
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Resegruppen 

Vill ni ha vinprovning med oss?   

Vi är några Edsbacka-bor som med styrelsens godkännande bildat en resegrupp 

inom föreningen.   

I höstas var vi många från föreningen som gjorde en mycket trevlig dagsutflykt 

tillsammans till Norrtelje Bränneri och Mariehamn.  

Nu till hösten planerar vi att ersätta dagsutflykten med en vinprovning i 

kvartersgården. Planen är att bjuda in en vinkunnig person som kan dela med sig 

av sina kunskaper och lära ut hur olika typer av viner samspelar med olika slags 

matprodukter. Med andra ord många häftiga smakupplevelser!  

Vi räknar med att vår vinprovarafton ska äga rum en kväll i slutet av oktober.  

Till våren planerar vi för ännu en trevlig och upplevelserik bussutflykt!  Mer 

information som vinprovarkvällen kommer att delas ut i era brevinkast så fort vi 

fått klart med datum och kostnad. Så håll utkik!  

En skön sommar önskar                                                                                                                 

Helene Breitholtz  Kerstin Fernstedt  Ulla Hugner  Majsan Magnusson 

Lite av varje 

Grillning och fågelmatning 
På sommaren, när man ofta äter sina måltider utomhus, vill man gärna grilla. Grillning med kol eller 

briketter är inte tillåtet på terrasser och uteplatser då obehaglig rök tränger in hos grannarna. Använd 

istället gasol- eller elgrill.  

Mata fåglar på terrassen är heller inte tillåtet. Dom kommer ibland i stora svärmar och förorenar.  

På föreningens hemsida, brfedsbacka.se under boendeinformation, kan du läsa om regler som gäller 

för vår förening och gemensamma trivsel. 

Margita Holmberg – Miljöansvarig 

 

Kvartersgården under sommaren 
Kvartersgården håller stängt under tiden 1 - 31 juli. Gästrummet kan nyttjas som vanligt under  

sommaren. 

 

Nya medlemmar 
Maria Stensgård, port 4 

Isabel Sjöström, port 8 

Kenneth Andrén och Eva Jurell, port 22 (fr o m 4juli) 
 

Internetuppkoppling i Kvartersgården 
För möten, sammanträden eller fester mm, kan det 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”). Den finns innanför dörren till 

samlingslokalen. 
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Försäkringar 
Tänk på att bostadsrättsförsäkring finns kollektivt i föreningen och därför inte behöver ingå i 

hemförsäkringen. Se vidare under ”Säkerhet/grannsamverkan – Försäkringsinformation” på hemsidan. 

Bo Holmberg  - Kommunikation 

 

Felanmälan 
 Det är inte bara fel i din egen lägenhet som du kan felanmäla hos HSB. Du kan också själv felanmäla  
t.ex. trasig belysning i trappuppgångar och portar som inte går i lås m.m. Sedan tidigare i år felanmäls 

även tvättstugorna via HSB. 

Se kontaktuppgifter, och några tips, på sidan "Jour / Felanmälan" på föreningens webbplats. Där finns 

också kontaktuppgifter för felanmälan av garageportar och Jourmontör, m m. 

Observera! Väljer du HSB för att åtgärda fel i din egen bostad så kommer du att debiteras för åtgärder 

som du själv ansvarar för. 

Christer Selgeryd – Informationsteknik 

 

Målning 
Den vita färgen på insidan av insidan av väggarna på terrasserna underhålles av lägenhetsinnehavaren. 

Föreningen står dock för färgen, så att det blir "rätt" färg för betongen. Färg fås av fastighets-

skötaren. Övrig utrustning för själva utförandet, såsom pensel och roller, får den boende stå för. 

 

Intresserad av Bridge? 
Välkommen till Rotebro Bridgesällskap. Vi spelar trivsel- och tävlingsbridge måndagar mellan 

kl.  09.00 - 11.30 och kl. 12.30 - 17.00, samt onsdagar kl. 12.30 - 17.00. Plats: Föreningslokalen på 

Platåvägen 20. Vi har även planer på att starta en nybörjarkurs i bridge under hösten 2017, om 

tillräckligt stort intresse finns. För mera information, ring: 070 6978600 (Jan-Erik Uddegård)       0733 

944965 (Marja Kinos) eller meddela ditt intresse till: rotebrobs@gmail.com. och vi kommer att 

kontakta dig. 

 

Tack 
Hej alla ni glada gäster, som besökte vår PUB kvällen den 17:e mars och som då sände ”krya på dig 

hälsningar” via min hustru Majsan. Ävenså tack till den familj, som erbjöd mig en stunds samvaro 

med sin burfågel. Bästa sommarhälsningar önskar Tommy med hustru Majsan i 26:an. 

Kommande aktiviteter 
 ”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 2017 är helgfria måndagar från och med 21 augusti till och med 18     

      december. 

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

 Sommarens grillkväll blir tisdagen den 22 augusti. 

 Bokcirkel 

 Vår bokcirkel gör ett uppehåll över sommaren, men vi träffas igen den 6/9 kl. 19 i     

 kvartersgården. Till dess har vi läst Orhan Pamuks bok ”En främmande känsla”. Är du  

 intresserad av att vara med? Kontakta då Gunnar Lamin på tel. 08-96 68 97 eller   

 Bo Holmberg på tel. 0702620450. 

 

Redaktör: Bo Holmberg- kommunikation@brfedsbacka      

 

 

mailto:rotebrobs@gmail.com

