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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 

Carina Göthberg 010-442 50 05 

  

Fastighetsskötare: fastighetsskotare@brfedsbacka.se 

Mikael Andersson 010-442 51 16 

  

Adress:  

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna 

c/o HSB Norra Stor-Stockholm 

Box 162  

177 23 Järfälla  

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   

Carina Göthberg 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 
 
Enligt SMHI var sommaren 2017 en typisk svensk sommar, även om de flesta tycker att det varit 

kallare än vanligt. Vad som varit klart onormalt är dock, att vi inte sedan 1862 haft en så låg maxtem-

peratur i Sverige som under årets sommar – det blev bara 28
0 

som mest! 
 

Hösten i föreningen inleddes med den sedvanliga och trevliga grillkvällen, som blev lika välbesökt och 

uppskattad som vanligt. Det var lite småkallt men de allra flesta kunde ändå sitta ute och äta, dricka 

och njuta av den fina kvällen. Ewa Backans har skrivit några rader om kvällen och också tagit några 

bilder. Tack till fritidsgruppen för ett som vanligt fint arrangemang. 
 

Några av oss har under augusti/september berörts av hissbytet och fler kommer att beröras under 

resten av hösten. Alla berörda får förstås information om vad som gäller. Arbetet flyter på bra och vi 

är fortsatt nöjda med vår leverantör KONE. En positiv bieffekt av hissprojektet är att förråd frigörs där 

de gamla hissaggregaten stått. De är inte så stora, men det är ett bra sätt att öka tillgången till förråd 

och som också ger intäkter till föreningen. 
 

Vi har nu fått den första ”kunden” till en laddplats för elbilar/laddhybrider. På en bild längre fram i 

bladet ser man en nöjd Bosse Lundström (trafikansvarig) lämna över laddkabeln till en lika nöjd 

Christer Selgeryd, som köpt en fin begagnad laddhybrid till en rimlig kostnad. Hoppas att fler hoppar 

på tåget med elbil/laddhybrid! 
 

Efter de regn som kommit på senare tid, frodas trädgården och man ser ännu inte så många tecken på 

att hösten kommit. Ulla Rydin som i många år varit trädgårdsansvarig och skött den på ett 

exemplariskt sätt vill med ålderns rätt snart dra sig tillbaka. Vi tror att det blir svårt att hitta en direkt 

ersättare till Ulla så därför tänker vi oss att bilda en trädgårdsgrupp med Bosse Holmberg som 

ansvarig och att han får en liten grupp till sitt stöd. Innebär att då och då gå en runda i området och 

komma med idéer till vad som kan eller bör/måste göras. Handlar inte alls om att man själv behöver 

göra något praktiskt om man inte själv vill. Hör av er till Bosse om ni kan tänka er att prova på att gå 

med i denna grupp! 
 

Nu på hösten, är det som vanligt budgetarbetet som tar vid för Styrelsen. Det börjar med att alla planer 

för underhåll och andra projekt/åtgärder tas fram och kostnadsberäknas, för att sedan prioriteras och 

läggas in i budgeten för 2018. Ett omfattande men viktigt arbete! 
 

Vår äldreansvariga i styrelsen, Margita Holmberg gör i detta nummer ett nytt försök att få till en grupp 

som går igenom en kortare utbildning runt hjärtstartare. Om detta lyckas, kommer vi att köpa en 

hjärtstartare och placera på lämpligt ställe i området. 
 

Bland sociala aktiviteter framöver kommer närmast en funktionärsmiddag för alla funktionärer, som 

på olika sätt ställer upp på ett positivt sätt, för att sköta föreningen eller för att anordna olika sociala 

aktiviteter. Ett sätt för föreningen att visa sin uppskattning för engagemanget! I november kommer 

resegruppen att ordna en inre resa i vinprovningens värld i Kvartersgården. Information kommer att 

delas ut i brevlådorna när det närmar sig. 
 

 

Med önskan om en skön höst. 

 

Claes Breitholtz 
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Ekonomi 
 

Etapp 2 av hissbytet har nu påbörjats. Likviditeten är fortsatt god men i slutet av året kommer vi att 

behöva låna upp cirka 3 msek för att klara alla betalningar.  Under september månad kommer därför 

diskussioner med våra banker att påbörjas. 

 

Inre fonden 
Inre fonden fyller inte längre den funktion som ursprungligen var tänkt. Beloppen kan nu lyftas utan 

att åtgärder genomförs i lägenheten. Ett antal medlemmar har fortfarande belopp kvar i inre fonden. 

Om du är osäker på om du har innestående belopp, titta på avgiftsavin, kom in på måndagsöppet eller 

kontakta ekonomi@brfedsbacka.se så kan vi se efter om du har belopp att erhålla. Blankett för uttag 

finner du på föreningens hemsida under boendeinformation>blanketter. 

Solveig Wadman – Ekonomi 

 

Avtal/upphandling 
 

A. Linbanan 

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att gå vidare med utredningen för att 

bygga en linbana. Detta innebär att man ska fortsätta utredningen och samtalen med landstinget. Två 

viktiga förutsättningar är att landstinget tar investerings- och driftskostnaden möjligen med liten 

medfinansiering samt att linbaneresandet ingår i SL:s vanliga taxesystem. Beslut ska förhoppningsvis 

tas i Kommunstyrelsen under hösten. För en tid sedan fick Kommunen ett negativt besked från 

Trafikverket som sagt nej till det bidrag om 218 msek som kommunen ansökt om. 

B. Asylboendet på gamla OKQ8-tomten 
Sista delen av färdigställandet av boendena är nu beräknade till september/oktober och första 

inflyttningsdatum blir under december. 

C. Kvarteret Snickaren. Bebyggelsen söder om den nya OKQ8-stationen där tidigare ”Matlådan” 

låg. 

Detaljplanen är klar och planer för vad man vill bygga är också redovisat. De blir 2-3 

våningsbyggnader i radhus-/flerbostadshusform från Skälbyvägen fram till "Matlådan”. Inte klart när 

byggandet ska börja eller vara klart. Det kulturmärkta hus som kommunen äger i hörnet 

Sollentunavägen/Skälbyvägen kommer att flyttas. 

D. Sydlig stationsentré vid Häggvik 
Kommunen har godkänt den avsiktsförklaring avseende en sydlig stationsentré vid Häggvik och 

anslutande trafiklösningar. Åtagandena i avsiktsförklaringen syftar till att en sydlig stationsentré i 

Häggvik kan tas i drift 2023, dock senast år 2025. Avsiktsförklaringen förutsätter emellertid att 

regeringen godkänner den finansiering som Trafikverket åtar sig inom kommande nationell 

transportplan 2018 - 2029. Regeringens beslut väntas under 2018. I avsiktsförklaringen åtar sig 

kommunen att bevara reserverad plats för gata mellan södra och östra Häggvik i gällande 

översiktsplan, genomföra anpassningar omkring stationen för att skapa bra anslutningar för gång, 

cykel och buss, samt för att möjliggöra och verka för att planerad bostadsbebyggelse om 1900 lägen- 

heter byggs till år 2030 i Södra Häggvik i anslutning till stationsentrén. 

E. Beträffande etablering av en LIDL butik i hörnet av Malla Silverstolpes väg och Danderydsvägen 

finns inget nytt att rapportera. 

Lars Urell Ansvarig för Avtal/Upphandling i styrelsen samt för bevakning av kommunala 

planer som påverkar Brf Edsbacka. 

 

mailto:ekonomi@brfedsbacka.se
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Fastighet och energi 

Avloppsrening 

Under veckorna 47 & 48 kommer en spolning och filmning av samtliga avloppsstammar från kök, 

badrum och duschrum att utföras. 

Viktigt då är att entreprenören får tillgång till samtliga lägenheter. 

Vidare information gällande exakt datum kommer att meddelas senare i brevlådorna. 

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 dom moderna snålspolande toaletterna. Viktigt att när man spolar 

toaletten är att se till att det spolar ordentlig, håll gärna ner spolknappen lite extra tid. 
  

Elmätare 
Skulle du vara i behov av att byta en huvudsäkring för en eller flera så kallade "faser" till din lägenhet, 

är elmätare och tillhörande huvudsäkringar placerade lite olika, beroende på vilken trappuppgång du 

bor i (se nedan). För huvudsäkringar gäller 16 A proppar (grå). På säkringsskåpet i din lägenhet, 

alldeles under huvudströmbrytaren, ser du vilket nr du har på din mätare, till exempel "B5".  

Skåp/rum där elmätare och säkringar är placerade öppnas med portnyckeln.  

Din elmätare och huvudsäkring för lägenheten är placerade enligt nedan; 

 

Port nr 2 - 4 / Hus C  

i elmätarskåp på plan 0, en trappa ner från entréplanet.  

Port nr 6 - 18 / Hus A och B 

i elmätarskåp i korridor med egen ytterdörr intill entréporten.  

Port nr 22 - 24 / Hus F 
i elmätarrum på entréplanet (plan 1).   

Port nr 26 - 30 / Hus E och F 
i elmätarskåp på entréplanet (plan 1). 

Port nr 32 / Hus E 

i elmätarskåp på garageplanet (plan 0). Nås enbart med hiss. 

Port nr 34 / Hus D 
i elmätarskåp på plan 0, en trappa ner från entréplanet. 

Port nr 36 / Hus D 
i elmätarskåp på plan -1, en trappa ner från entréplanet 

 

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/ 

 

 

Växtlighet på väggar 
På städdagen kommer vildvinet  på väggarna till Hus D Plv.34-36 att tas bort. Detta p.g.a. att vildvinet 

tränger in i fönsterkarmar och in i luftspalterna på tegelväggen och kan förstöra väggar och 

fönsterkarmar. 

Sven Wester – Fastighets &Energiansvarig 
 

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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Trafik 

 
Elbilsladdare 

Efter att vårt projekt Elbilladdare avslutats har nu första elbilen 

kommit på plats. 

Det finns 3 platser i vardera C,D,E och F husen.  

Det finns även 1 plats på gaveln gröna huset, den som vill 

använda den måste ha en ”tagg” för att öppna upp laddaren. 

Taggar kan hämtas ut på måndagsöppet, kvitteras och 

återlämnas efter användning betalas via hyresavin och 

kostnaden baseras på biltyp och elförbrukning. 

Se vidare information om elbilsladdning på hemsidan. 

2 st fartdämpande hinder har placerats framför port 10 och 14 

verkar fungera bra men ta det lugnt mellan hindren också, en 

del smyger över hindren och gasar emellan, om det fortsätter så 

kommer det ytterligare hinder. Kom ihåg att i samband med in- 
och urlastning får du parkera max 10 min på gården   
 

Bosse Lundström lämnar över den första    
laddkabeln till Christer Selgeryd 

                                                           

 
 

Hissbytet 
Nu har årets byten av hissar påbörjats, port 36 blev driftsatt 1 september efter en installationstid på 

bara 5 veckor inklusive rivning. Det är 1 vecka snabbare än normalt. Hissbytet i port 2 har pågått 

sedan 14 augusti och beräknas att avslutas i slutet av den här veckan. Rivning av hissar i port 4 och 34 

startade den 18 september och avslutas 27 oktober och i port 6 och 8 påbörjas rivning 23 oktober och 

avslutas 1 december. Vid bygget av nya hissar i port 6 och 8 kommer största delen av Kones material 

att läggas upp utanför respektive port och känslig utrustning inne i soprummen. 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 

 
Säkerhet 
 
Problem med råttor 
Efter Nomors utplacering av stora råttfällor, betongstationer i området verkar det som problemet är 

under kontroll. 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:sakerhet@brfedsbacka.se
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Grovsoprummet 

 

 
 

Så här såg det ut i grovsoprummet 23/8. 
Man kan INTE ställa in föremål som inte går ner i kärlen eller är alldeles för långa och förvänta sej att 

någon annan ska åtgärda. 

Det är INTE ok att ställa saker utanför kärlen. 

Det är INTE ok att ställa i något i kärlen som går upp högre än dörröppningen.  

Det är INTE meningen att andra ska ta rätt på skräpet utan det måste du göra själv. 

 

                                                              SKÄRPNING!!!! 

 

Grannsamverkan 
Ännu en sommar har gått och inget att rapportera om några konstigheter. 

Vi skulle vilja få en fortsättning på projektet grannsamverkan efter att Tommy Magnusson har slutat.  

Vi söker någon som vill vara vårt grannsamverkansombud, ha kontakt med och motta information från 

polisen. Om du är intresserad så kontakta mej för mera info. 

Om ni ser eller hör något misstänkt i området så meddela mig på sakerhet@brfedsbacka.se eller 0708 

13 69 51. 

Bosse Lundström Säkerhetsansvarig 

 
 
Miljö 
 
Hjärtstartare 

Frågan om att skaffa en hjärtstartare till föreningen har återigen väckts. Då vi är en ganska stor 

förening känns det angeläget att kunna hjälpa till om något skulle inträffa. För att alltid ha tillgång till 

någon som kan sköta apparaten, behövs ett antal personer, som kommer att få undervisning av kunnig 

representant för detta ändamål. Ett förslag är att utse en person från varje trapphus, ju fler desto bättre! 

Anmäl dig till trappombudet, som sedan lämnar uppgift till mig på namnförslag.  

Margita Holmberg miljo@brfedsbacka.se 
 

mailto:miljo@brfedsbacka.se
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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     

                                                          
Trädgård 
 
Trots att sommaren varit mycket torr har vår trädgård blommat och prunkat som vanligt. Det har 

behövts en hel del vattning, men tack vare de droppslangar som finns utlagda på de flesta 

planteringarna har det inte varit alltför slitsamt. Ett tack också till våra trappombud som åtog sig att 

vattna planteringarna utanför portarna. Det betyder mycket att några ställer upp och hjälper till, tack, 

tack! 

Den stora slänten vid uppfarten har rensats ordentligt och rotskott från det bocktörne som fanns där 

tidigare har klippts bort. Under senare delen av september kommer det att göras några planteringar här, 

eftersom vissa växter inte har klarat sig och det uppstått luckor som lätt fylls av ogräs. 

Nyplantering kommer också att ske vid portarna 28 och 30. Under förra vintern frös de flesta plantorna 

av myrtentry och här planeras plantering av marktäckande växter, också här för att ogräset inte skall ta 

överhanden. Utanför port 22 skall den döda rosen bytas ut mot en uppstammad syren av samma sort 

som vid port 24.  

Förra hösten gjordes ju en nyplantering vid gångvägen upp emot stentrappan utanför hus C. Tre 

stycken enar klarade inte vintern och kommer att ersättas av HSB utan kostnad för oss. 

Många har kanske uppmärksammat att den stora granen bakom Gröna huset inte ser ut att må så bra. 

Den har förmodligen någon sjukdom och håller på att bli helt torr och brun. Eftersom det inte är helt 

klart om den står på vår eller kommunens mark har Bo Holmberg varit i kontakt med kommunen, som 

lovat att de skall komma hit och ta sig en titt. Granen torde behöva tas bort men frågan är vem som 

skall bekosta det. 

Som framgår av ”Ordförande har ordet” har jag meddelat styrelsen att jag lämnar uppdraget som 

trädgårdsansvarig vid 2018 års stämma. Fram till dess kommer jag att stötta och informera den eller de 

som skall fortsätta att ha ansvaret för trädgården. Om du som läser detta känner att du gärna skulle 

vilja göra en insats, tveka inte, ta kontakt med styrelsen eller mig och tala om vad du vill göra. 

Ulla Rydin - Trädgårdsansvarig  

 

Trädgårdsintresserad? 
 

Efter att ha ansvarat för vår fantastiska trädgård i många år slutar Ulla Rydin som trädgårdsansvarig 

till nästa årsmöte.  

Ulla! Stort tack för allt det arbete du lagt ner! 

Vi i styrelsen tror inte att det finns någon enskild som kan axla Ullas mantel, utan vill få ihop några 

trädgårdsintresserade, som kan vara med och planera hur vi i fortsättningen skall arrangera våra 

planteringar. Jag som ansvarig för trädgården i styrelsen, kommer att vara kontaktperson för HSB 

Mark och Trädgård. Det är de som utför det praktiska arbetet med löpande skötsel och nyplanteringar.  

Det gäller alltså inte fysiskt arbete, utan att kunna komma med tips, tankar och råd.  

Är du intresserad av att delta, eller har några frågor, kontakta Bo Holmberg 0702620450 eller via e-

post: kommunikation@brfedsbacka.se 

mailto:kommunikation@brfedsbacka.se
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Grillkväll 
 

Den 22:a augusti hade vi vår traditionella grillkväll i Kvartersgården. Vi var c.a 40 boende som hade 

en trevlig kväll. Med mat, dryck  och värmande jacka,  kunde vi sitta ute i den kyliga augustikvällen.   

 
 

 
 

Stort tack till alla i fritidsgruppen!  

Och för det nya tillskottet av en stor fin grill, tackar vi Maria Stensgård i port 4.   
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Lite av varje 

Balkonglådor 
Tänk på att hålla efter balkonglådorna, både vad gäller ogräs och höjd på buskar och träd. 

 

Nya medlemmar 
Stefan Anderberg, nr 8 och Mahmut och Bagnar Karadag, nr 24 hälsas välkomna som nya medlemmar. 

 
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. 

 

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 

 

Fastighetsskötare  
Fastighetsskötaren finns tillgänglig på expeditionen i kvartersgården tisdagar mellan 12 och 13. 

 

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 

 

Adventsfika 
Fritidsgruppen kommer att ordna adventsfika i kvartersgården söndagen den 10 december. Mer 

information kommer senare. 

 

Bokhylla 
En bokhylla finns i grovsoprummet. Information om vad som ska stå i 

bokhyllan sattes dit men tydligen har denna tagits bort. Bokhyllan 

kom dit för att det fanns så mycket böcker som bara slängdes i våra 

sopcontainers. Nu är bokhyllan rensad från allt annat och 

förhoppningsvis kan den användes som tänkt, man ställer dit sina 

böcker och kanske någon annan vill ta del av dem.  

. 
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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. 

 

Inlägg i Edsbackabladet 
Alla medlemmar i föreningen är välkomna att komma med idéer och förslag till inlägg i 
Edsbackabladet. 
Maila dem till mig på kommunikation@brfedsbacka.se 

Bo Holmberg – kommunikation 

 

Busstidtabell 
Tänk på att Edsbackas busshållplats är en så kallad cirkatidshållplats och att bussen kan komma fem 

minuter före/efter tabelltid. 

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. 

 Fönstertvätt – tisdagen den 26 september kommer fönstren i trapphusen och i styrelserummet 

att tvättas, glöm inte att ta bort blommor och krukor. 

 Städdag –  lördagen den 28:e oktober. Mer information kommer senare. 

 Adventsfika - söndagen den 10:e december i kvartersgården 

 Bokcirkel 

 Vår bokcirkel har kommit igång efter sommaren. Vi träffas en kväll i månaden i  

 Kvartersgården. 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- kommunikatiom     

 

 

mailto:rotebrobs@gmail.com
mailto:kommunikation@brfedsbacka.se

