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Förvaltning & Felanmälan

Förvaltningskontor: 
Medlem o Kundservice administration@brfedsbacka.se 

mån-fre 8.00-12.00 010-442 50 00 (vxl) 

Överlåtelser, panter, bil-platser, hyrförråd, avgifter 
  
Förvaltare: forvaltare@brfedsbacka.se 

Aynur Haxverdiyeva 010-442 50 79 
  
Fastighetsskötare: fastighetsskotare@brfedsbacka.se 

Urban Linderdahl Mottagningstid tisdagar 12–13 
  
Adress:  

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna 

c/o HSB Norra Stor-Stockholm 

Box 162  

177 23 Järfälla  

HSB Felanmälan: felanmalan.mail@hsb.se 

mån-tors 8.00-16.30 010-442 50 00 (vxl) 

fre 8.00-14.30  

(med reservation för säsongsvariationer) 

  

Garageportar: 08-18 60 03 (dagtid) 

UNA Portar AB 070-537 81 43 (jourtelefon) 
  
Parkeringsövervakning: 

Q-Park AB 077-196 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.  

Avtal, Upphandling avtal@brfedsbacka.se 

Lars Urell 070-689 55 11 

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  

Trädgård tradgard@brfedsbacka.se 

Bo Holmberg 070-262 04 50 

Miljö, Andrahandsuth. miljo@brfedsbacka.se 

Björn Johansson 070-791 52 13 

Äldrefrågor aldrefragor@brfedsbacka.se 

Maria Stensgård 076-632 71 09 

Säkerhet sakerhet@brfedsbacka.se  

Fastighet fastighet@brfedsbacka.se 

Bo Lundström  070-813 69 51 

Förvaltare forvaltare@brfedsbacka.se   

Aynur Haxverdiyeva 010-442 50 79 
 

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 073-999 99 96 14 

Karin Norrbin 070-845 02 31 16 

Monica Rodéhn 070-914 00 62 18 

Jan Hellström 070-347 71 47 22 

Karin Urell 076-180 12 36 24 

Bengt Christensson 08-35 61 26 26 

Sven Ekström 073-692 10 76 28 

Annica Dämfors 076-947 01 12 30 

Karin Sellin 08-580 34 750 32 

Marianne Karlberg 070-200 98 40 34 
Birgitta Regnell 
 

08-715 13 30 36 
 

Trädgårdsgruppen:  

Sammankallande tradgard@brfedsbacka.se 

Bo Holmberg 070-262 04 50 

Ann Englund 073-999 99 96 

Caroline Lindfors 070-499 40 50 

Karin Jeppson 070-541 94 49 

Karin Urell 076-180 12 36 

Kerstin Magnusson 070-644 42 55 

Maria Källberg 073-544 85 65 

Marianne Magnusson 08-96 36 88 

  

Grannsamverkan: grannsamverkan@brfedsbacka.se 

Fred Larsered 070-975 96 68 

  

Kvartersgård, gäst-  

/övernattningsrum: bokning@brfedsbacka.se 

Hans Englund 076-170 38 44 

Bo Lundström 070-813 69 51 

  

Flaggeneral:  

Ola Bergström 070-759 10 01 

  

Fritidsgruppen:  

Sammankallande fritid@brfedsbacka.se 

Helene Breitholtz 072-714 84 48 

Monica Rodéhn 070-914 00 62 

Rose-Marie Rosenberg  073-919 48 16 

Gun Rasmusson 070-577 75 89 

Annika Ekström 076-107 07 54 

  

Hobbylokal: hobby@brfedsbacka.se 

Roland Kärvestad 070-898 98 90 

  

Föreningsrevisorer:  

Ordinarie revisor@brfedsbacka.se 

Rose-Marie Rosenberg 073-919 48 16 

Suppleant  

Anita Johansson 070-549 55 33 

  

Valberedning:  

Sammankallande valberedning@brfedsbacka.se 

Ola Bergström 070-759 10 01 

Lisbeth Larsered 070-325 80 06 

Magnus Rasmusson 070-527 71 10 

Karin Jeppson 070-541 94 49 
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Ordförande har ordet 

Enligt SMHI präglades maj av kyliga dagar och aprilväder i form av skurar, snöhagel och även snö. 

Värmen gjorde bara stundtals besök, men i slutet av månaden vände det och blev sommartemperatur i 

stora delar av landet. En mindre väntad fördel med att vi nu fått värme, är att coronaviruset försvinner 

som ett mirakel – åtminstone om man ska tro Donald Trump. Han är ju president i ett stort viktigt land, 

så det måste väl stämma – eller ……?   
 

Coronaviruset har förstås präglat hela våren – både för oss som privatpersoner men också förstås för 

arbetet och aktiviteterna i föreningen. Styrelsen har ställt in de flesta möten under våren fram till ett 

extra möte i början av maj, för att då ta ett formellt beslut om satsningen på solceller och IMD. 

Kontakt har förstås hållits via telefon och mejl hela tiden. Den tidigare aviserade förstudien av vår UC 

(Undercentral) och andra energieffektiviseringsåtgärder har vi skjutit på framtiden, eftersom det dels 

varit svårt att under våren träffa konsulter/entreprenörer, dels varit osäkert om en entreprenör med 

tanke på coronaviruset kan garantera att ombyggnaden av vår UC skulle bli klar under de varma 

månaderna, vilket varit ett oavvisligt krav. 
 

Ett mycket positivt inslag i coronatider är att uppropet om att anmäla sig till att hjälpa andra 

medlemmar i föreningen med handling eller annat fick ett mycket stort gensvar – ca 20 medlemmar 

anmälde att de var villiga att hjälpa andra som hade svårt att komma ut och handla.  
 

Vad gäller sociala aktiviteter har dessa förstås också påverkats av corona. Den planerade stor-

bandsjazzen i april fick ställas in liksom årets städdag. Trots inställd städdag var det många som både 

före, under och efter städdagen var igång i trädgården. Tack för detta! Mitt i allt detta med coronavirus 

var det riktigt kul att den sedvanliga bouleturneringen blev av! En liten ljusglimt i mörkret! Tack till 

Ola Bergström, Mona Johansson och Anne-Marie Westberg – fjolårets vinnare – som ordnade årets 

trevliga bouleturnering! Grattis också till årets vinnare – port 22! 
 

Föreningsstämman i år blev minst sagt ovanlig! Trots allt kunde nya funktionärer väljas in och ett 

enhälligt beslut om fortsatt satsning på solceller och IMD tas. Tyvärr kunde vi inte på grund av 

coronaviruset tacka av några avgående funktionärer, men detta kommer senare. Mer om solceller/IMD 

och stämman i separata artiklar.  
 

Som tur är, har arbetet med den fortsatta satsningen på solceller och IMD varit så väl genomarbetat 

sedan tidigare, att det nu mer eller mindre bara är att trycka på knappen och planera för en installation 

i höst! Att vi fått bidrag på 20 % av hela solcellsinvesteringen är ju jättekul! Mycket kul för 

projektgruppen med stämmobeslutet eftersom man arbetat med detta sedan våren 2019! 
 

Solelproduktionen på vår befintliga anläggning har hittills i år gått mycket bra! Detta framgår av 

diagrammen längre fram i bladet! Ingen garanti för att resten av året blir bra förstås, men det har börjat 

mycket bra! 
 

Fritidsgruppen vill hålla öppet så länge som möjligt om hur det blir med den sedvanliga grillkvällen i 

augusti. Beror förstås på vädret om det går att hålla till utomhus på ett säkert sätt. 
 

Funktionärsmiddagen, som normalt brukar vara i slutet av september flyttas fram till när det känns 

säkert att åter sitta nära varandra inomhus. Den är inte struken – bara flyttad! 
 

Med hopp om en skön sommar trots alla inskränkningar som coronaviruset innebär! 

Claes Breitholtz 
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En ovanlig föreningsstämma 2020!! 
 

Årets föreningsstämma skulle ju normalt sett ha hållits den 20 april. 

Coronaviruset gjorde att vi valde att flytta stämman till den 4/6 – 

dock sade vi att detta datum var preliminärt då det var osäkert hur 

coronaviruset skulle utvecklas. Rekommendationen från HSB var att 

vi i huvudsak skulle basera stämman på poströster för att minimera 

antalet närvarande på stämman. I det material som skickades ut 

kunde man kryssa för om man ville poströsta, rösta via fullmakt eller 

själv delta på stämman. När svaren kom in visade det sig att många 

anmält att de valde att poströsta och att väldigt få anmält att de ville 

gå på själva stämman. Eftersom det kändes konstigt att ordna en 

stämma för en handfull medlemmar valde vi att kontakta dessa för att höra om de kunde tänka sig att 

poströsta i stället, så att vi därmed kunde ställa in den planerade fysiska stämman. Alla som anmält att 

de ville delta på stämman kontaktades och var med på detta, så därför beslöt styrelsen att ställa in årets 

fysiska föreningsstämma. Men – så lätt var det inte. Nya direktiv från myndigheterna kom hela tiden 

fram och det visade sig i sista stund att det formellt sett inte var korrekt att ställa in stämman om inte 

samtliga bostadsrättsinnehavare erbjöds möjligheten att poströsta samt flera andra mer eller mindre 

omständliga krav. Styrelsen valde då att genomföra stämman som planerat den 4/6. 

 

Föreningsstämman 4/6 blev en lugn tillställning med 16 deltagare förutom stämmoordförande. 29 

medlemmar hade poströstat. Stämman leddes på ett professionellt sätt av Mikael Wallbom från HSB. 

Mikael gick på sedvanligt sätt igenom samtliga punkter på dagordningen. Revisorn kontaktades 

”digitalt” och läste upp sin revisionsrapport. 

 

Det blev ja på Mikaels alla frågor och även redovisningen av poströsterna visade på ett enhälligt ja på 

alla punkter. Inget nej på någon enda punkt! Kul! 

 

Detta innebär att vi fått två nya styrelsemedlemmar – Björn Johansson 

och Maria Stensgård. Björn och Maria tar i styrelsen över uppgifter efter 

avgående Margita Holmberg. Dessutom valdes två nya medlemmar in 

till valberedningen – Karin Jeppson och Magnus Rasmusson.  

Ola Bergström, som varit med i valberedningen sedan tidigare, valdes 

till sammankallande efter avgående Björn Nylén. Anita Johansson 

valdes in som revisorssuppleant efter avgående Gösta Rydin. Alla fem 

nya är mycket välkomna som funktionärer i föreningen! 

 

Mycket roligt förstås att det var så positiv inställning till fortsatt satsning på solceller och IMD! 

Arbetet med detta har pågått sedan våren 2019 och därför speciellt roligt att ha kommit i mål med ett 

enhälligt stämmobeslut! Mer om detta på annan plats i bladet. 

 

Normalt sett brukar vi ju tacka av avgående funktionärer i samband med föreningsstämmorna. I år har 

Margita Holmberg avgått ur styrelsen, Gösta Rydin har avgått som revisorssuppleant och Björn Nylén 

har avgått som sammankallande i valberedningen. Tyvärr blev det ingen avtackning av dessa tre på 

vanligt sätt i år, så vi planerar att ordna en sådan vid första bästa tillfälle med tanke på coronaviruset. 

 

Vi får verkligen hoppas att detta var första och enda gången som vi blivit tvungna att ordna en 

föreningsstämma på detta sätt!! Trots allt måste man säga att det efter omständigheterna fungerat 

mycket bra hela vägen! 
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Ekonomi 

Likviditeten är bättre än budgeterat då en planerad investering, bland annat en ny undercentral, flyttats 

fram. Ingen ny upplåning behöver ske för kommande investering i solceller och IMD. 

Två lån har ränteomförhandlats under våren. 21,4 Msek omsattes den 28 mars på fem år till en ränta 

om 1,11 procent. Detta innebar även byte av bank från SEB till SHB. Per den 28 maj omsattes 3 Msek 

på ett år till en ränta om 0,88 procent hos SEB. 

Solveig Wadman / ekonomi 

Fastighet och Säkerhet 

Värme 

Om ni upplever problem med temperaturregleringen på elementen, gör en felanmälan så hör 

fastighetsskötaren av sig och kommer och kollar. Om det är problem med kyla vid skjutdörren så gör 

en felanmälan så kollar fastighetsskötaren och beställer åtgärd. 

Garage 

I början på maj gjordes den årliga städningen av garagen med gott resultat. Tack för att alla ställde ut 

bilar och inte blockerade gården. 

Fönster  

Har ni trasiga kopplingsbeslag i något 

fönster så gör en felanmälan. 

Fastighetsskötaren byter sådana. 

Röjning i cykelrum 

Det blev ingen röjning av cykelrum eftersom städdagen ställdes in. Rensning av omärkta föremål i 

cykelrummen blir våren 2021 istället. 

Inglasning av terrasser 

Det är viktigt att den som tänker glasa in sin terrass ser på hemsidan vilka regler som gäller och skriver 

ut inglasningsavtalet på föreningens hemsida och lämnar in till styrelsen. 

Renovering av dusch, badrum eller kök 

Boende som tänker renovera sitt badrum, duschrum eller kök måste läsa på hemsidan, 

Boendeinfo > Reparationer och underhåll > Badrum och våtrum. Det är ytterst viktigt att dokumentet 

”Policy för ombyggnad av våtrum och kök” skrivs ut och lämnas in till styrelsen. Om du har frågor 

rörande renovering, kontakta fastighet@brfedsbacka.se eller tel: 070-813 69 51. 

 

 

mailto:fastighet@brfedsbacka.se
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Vattenlarm 

Vattenlarm skulle lämnats ut på måndagsöppet tidigare under 

våren men på grund av coronaviruset så har det inte gått. 

Vattenlarm kommer att delas ut till alla under juni. 

Om någon behöver hjälp att sätta ut larmet så kontakta 

fastighetsskötaren. 

Frågor besvaras av Bosse Lundström, tel: 070-813 69 51, 

e-post: fastighet@brfedsbacka.se. 

 

 

Målning av terrasser 

Nu när vi är mer hemma kan det vara läge att måla på terrassen eller uteplatsen. Föreningen håller med 

färg till det, en färg till betong och en annan färg till trä. Det finns även en brun färg till staketen på 

nedre botten. Hör av er till fastighetsskötaren eller till mig så får ni färg. Överbliven färg återlämnas. 

Bosse Lundström, tel: 070-813 69 51, e-post: fastighet@brfedsbacka.se. 

Bosse Lundström / fastighet 

Säkerhet 

Det är lugnt överallt i området. Snart 3 år sedan senaste tillbudet i en lägenhet. 

För att förbättra säkerheten har vi satt upp nödbelysningsarmaturer i ett antal förrådsutrymmen. 

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

070-813 69 51, det går även bra att mejla grannsamverkan@brfedsbacka.se. 

Bosse Lundström / säkerhetsansvarig 

Grovsoprummet  

Om ni tar ner något i grovsoprummet, lägg det i avsett kärl – lampor, batterier eller grovsopor. 

Placera INTE något på golvet bredvid, det medför bara att någon annan får jobbet att placera saken i 

kärlet. 

Om ni tror att det kan vara av intresse för någon annan, sätt upp lapp på anslagstavla eller liknande.  

 

Grovsoprummet är inte någon loppis. 

Styrelsen 

 
 

mailto:fastighet@brfedsbacka.se
mailto:fastighet@brfedsbacka.se
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Solceller      Hur har det gått för våra solceller under våren? 
 

Bra tack! Ja – året har börjat mycket bra för våra solceller på husen C, D, E och F! 
 

Det översta diagrammet nedan visar hur det gått månad för månad. De gula staplarna är förra årets 

produktion medan de gröna är årets. Under alla första fem månader i år, utom i april, har solel-

produktionen överskridit förra årets värden! 

 

 
 

Om man i stället tittar på den totala solelproduktionen till och med maj i år ser man att det gått nästan 

10 % bättre än förra året! Förra året hamnade vi mer eller mindre exakt på den planerade 

solelproduktionen. Juni har börjar bra så om vi får en fortsatt fin sommar och höst är det goda chanser 

att 2020 blir minst lika bra som förra året! 
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Fortsatt satsning på solelproduktion och på IMD!! 
 

Den minst sagt ovanliga föreningsstämman i år, som ägde rum den 4/6, beslutade enhälligt via de på 

stämman närvarande och via inlämnade poströster att vi ska satsa vidare på solceller på taket till 

A-husets västsida och på både öst- och västsidan av taket till B-huset samt också på IMD (Individuell 

Mätning och Debitering av elförbrukning)! Mycket positivt att få detta beslut eftersom mycket arbete 

är nedlagt på att komma så här långt! 

 

För solcellerna innebär det att vi installerar 400 paneler med en total installerad effekt av 128 000 kW, 

vilket är något mer än den nuvarande anläggningen på 125 000 kW. Vi hade redan tidigare Sollentunas 

största solcellsanläggning och nu när vi mer än fördubblar kapaciteten blir vi svårslagna! Vi har nu 

nått maxgränsen för anläggningens storlek för att slippa betala en energiskatt på det som produceras 

(i dagsläget 30 öre per kWh). 

 

IMD innebär, som vi informerat om tidigare, att alla medlemmar och föreningen får ett gemensamt 

abonnemang för både nätavtal och elhandel med de fördelar detta innebär. 

 

Det bidrag vi fått för solcellsdelen förutsätter att allt är klart och installerat senast 2020-10-31. 

Vi har nyligen träffat våra leverantörer och fått bekräftat att de klarar denna tidsgräns både vad gäller 

solcellerna och IMD och därför har vi nu kunnat lägga en formell beställning på bägge delarna. Känns 

mycket bra att ha kommit i mål med denna etapp! 

 

Några frågor runt solcellssatsningen och IMD har kommit upp under resans gång och inte minst på 

Informationsmötet den18/5: 

 

• Fråga: Har ni gjort någon uppskattning av vad priset per kWh kommer att bli framöver med 

tanke på IMD? 

Svar: Svårt att ge ett bra svar på detta eftersom det ingående priset från SEOM varierar upp 

och ned beroende på fyllnadsgraden i vattenmagasin, på hur kärnkraften fungerar, o s v. 

Däremot går det att göra en uppskattning av hur stor skillnaden mellan dagens totalpris (fast 

och rörlig kostnad utslaget per kWh) och det framtida priset per kWh blir, som man kommer att 

se i avin från HSB. Ett normalhushåll i föreningen använder i medeltal ca 2500 kWh/år. En 

sådan förbrukare kommer efter införandet av IMD att få ett pris per kWh som är ca 35-40 öre 

lägre jämfört dagens pris. Detta stämmer rätt väl med den sänkning på ca 950 kr/år som vi 

informerat om tidigare. En förhållandevis stor förbrukare på säg 5000 kWh/år får en större 

sänkning räknat i kronor per år, men utslaget på dennes större förbrukningen blir det en 

sänkning på ca 20-25 öre per kWh. 
 

• Fråga: Innebär IMD att föreningen eller någon annan kommer att se min förbrukning och 

komma med påpekande om att jag kanske har för hög elförbrukning? 

Svar: Nej – föreningen kommer inte att gå in och studera enskilda medlemmars elförbrukning. 
 

• Fråga: Hur finansieras satsningen på solceller och IMD – är det via lån och finns det med i 

budget? 

Svar: I huvudsak via egen likviditet. Investeringen finns med i budgeten för 2020. 
 

• Fråga: Hur kommer jag framöver att kunna se min egen förbrukning av el? 

Svar: Det kommer via en app att bli mycket enkelt att följa upp den egna förbrukningen. Man 

behöver då inte som i dag kolla mätaren, som man ofta inte ens vet var den sitter. 
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• Fråga: Jag har ett annat elhandelsavtal än med SEOM. Hur blir det för mig i samband med 

IMD? 

Svar: Har man ett annat elhandelsavtal än SEOM behöver man inte göra någonting. Det blir 

ingen uppsägningstid eller uppsägningskostnad i samband IMD. 

 

• Fråga: Med tanke på att SEOM tar ut rätt hög effektavgift mellan 07.00 och 19.00 på vardagar 

försöker vi i vårt hushåll att använda energiförbrukande produkter utanför dessa tider. Hur blir 

det framöver? Är det någon idé för oss att fortsätta med detta? 

Svar: Man kommer framöver inte att bli debiterad för de egna effekttopparna. Däremot gynnas 

vi alla av att så många som möjligt inte använder energislukande produkter mellan 07.00 och 

19.00 på vardagar. Totalt sett kommer, som vi redovisat tidigare, alla att gynnas av att vi slår 

samman alla abonnemang och därmed minskar våra gemensamma effekttoppar genom 

utjämning av topparna över dygnets alla timmar. 

 

• Fråga: På informationsmötet visades en bild där det framgår att en lutning på panelerna på  

45 gr är optimalt. Skulle vi kunna ha paneler som lutar 45 gr på våra tak? 

Svar: Frågan är mycket berättigad! En lutning på 45 gr är optimalt och skulle rent tekniskt ha 

varit möjligt för våra tak! En nackdel är att det inte blir så estetiskt tilltalande, men också att 

man måste placera panelerna lite glesare för att de inte ska skugga varandra när solen står lägre 

på himlen. Bilden nedan visar vad som händer om panelerna sitter för tätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solen står högt – då är 45 

gr optimalt. Panelerna är 

helt belysta! 

Solen står lågt – då skuggas 

panelerna delvis av de 

framförvarande panelerna 

om de står så tätt som på 

bilden! 

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsolom.se%2Ftjanster%2Faldreomsorg%2Fforebyggande-verksamhet-aldre-2%2Fsolstralar%2F&psig=AOvVaw2kNHR17yimf8KiuYkHRmLN&ust=1591529785858000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiYodaM7ekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsolom.se%2Ftjanster%2Faldreomsorg%2Fforebyggande-verksamhet-aldre-2%2Fsolstralar%2F&psig=AOvVaw2kNHR17yimf8KiuYkHRmLN&ust=1591529785858000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiYodaM7ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Trädgård 

Det har varit en ovanlig vår utan våra 

vanliga sociala aktiviteter och utan vår 

traditionella städdag.  

Trots det har verksamheten i vår trädgård 

varit intensiv. Många har tagit sig an 

krattning, städning och ogräsrensning.  

Vi i trädgårdsgruppen har dessutom sett 

över våra planteringar och gjort 

kompletteringar och förbättringar på 

många ställen, så vår trädgård fortsätter 

att frodas.  

Ett problem vi har är att vissa häckar vuxit sig alltför yviga. Stålfreds håller på att försöka klippa in 

dem till mer normal storlek. De skall fortsätta med detta i år och under nästa vår, för att vi 

förhoppningsvis skall slippa föryngra dem genom att klippa ner dem helt. 

 

Många har, som nämnts, visat stort 

intresse för trädgårdsskötsel och lagt 

ner mycket arbete på att rensa ogräs 

och ansa plantor och buskar. Stort 

tack för det! 

De som känner för att fortsätta med 

detta är välkomna. Kontakta gärna 

någon i trädgårdsgruppen om ni 

behöver råd, låna redskap eller har 

idéer om förbättringar. 

 

 

 

Bo Holmberg / trädgård 

Informationsteknik  

TV-kanaler från Com Hem 

Com Hem har skjutit upp nedstängningen av de analoga kanalerna till 8 september 2020. Detta på 

grund av coronavirusets (covid-19) spridning under våren. 

Har du endast ställt in digitala kanaler, från basutbudet eller från egna kanalpaket, blir det ingen 

skillnad. Har du ställt in endast analoga kanaler blir det ”mörkt i rutan”. Har du både digitala och 

analoga kanaler inställda så försvinner endast de analoga kanalerna. 

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Finns inte 

den textremsan på någon av de kanaler du tittar på, i slutet av augusti, så har du inga analoga kanaler 

inställda. Läs mer på www.comhem.se/tv/digitalisering 

Christer Selgeryd / informationsteknik 

http://www.comhem.se/tv/digitalisering
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Bouleturnering 

 
Så har vi, trots coronarestriktioner, haft vår sedvanliga bouleturnering. Den avslutades i strålande 

väder med korvgrillning och utkorande av årets mästare lag port 22, paret Kenneth Andrén och Eva 

Jurell som i den rafflande finalen besegrade lag port 2, Björn Malmgren och Göran Pettersson. 

Stort tack till arrangörerna och andra som hjälpt till! 

Ola Bergström 

Lite av varje 

Ny boendemedlem hälsas välkommen i föreningen 

Eva Margareta Engström, port 14  

Bokning kvarterslokal/övernattning 

Det går att se status för bokningar på vår hemsida. Gå in på hemsidan http://www.brfedsbacka.se/, gå 

vidare till Boendeinformation och sedan Gemensamma lokaler. Välj sedan Kvartersgården eller 

gästrum och gå ner på sidan, så finns det en kalender där det står upptaget på datum om lokalen är 

bokad, annars är det blankt. Kolla där innan ni mejlar till bokningen, så vet ni att det troligen är ledigt 

på önskat datum. Det kan vara lite fördröjning på uppdatering av kalendern. 

Bosse Lundström / fastighet 

 

http://www.brfedsbacka.se/


 

12 

 

Grillkväll 

Preliminärt blir det grillkväll den 27:e augusti om väder och corona tillåter. Vi måste kunna sitta 

utomhus med avstånd. I så fall lämnar vi anmälningslappar i era brevlådor ca. en vecka innan. 

Fritidsgruppen 

E-post, Com Hem och HSB 

Apropå Com Hems stängning av sin e-posttjänst, behöver dina kontaktuppgifter hos HSB uppdateras? 

Även andra e-postadresser än xxx@comhem.se? 

Vill du få nyhetsbrev, m m, från HSB, ange din e-postadress på Mitt HSB/Mina sidor (om du inte 

redan gjort det). Inloggad har du också tillgång till avtal och andra dokument, m m. 

http://www.brfedsbacka.se/boendeinformation/mina-sidor-hsb-portalen/ 

Com Hems e-posttjänst stängs i etapper och Com Hem meddelar i god tid innan e-postadresser slutar 

fungera. (Com Hems information tidigare under våren var missvisande.) 

http://www.brfedsbacka.se/boendeinformation/com-hems-e-posttjanst-upphor/ 

Christer Selgeryd / informationsteknik 

Inlägg i Edsbackabladet 

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att komma med idéer och förslag till inlägg i 

Edsbackabladet. Mejla dem till mig på kommunikation@brfedsbacka.se. 

Bo Holmberg / kommunikation 

Fastighetsskötare 

Vår fastighetsskötare heter Urban Linderdahl. 

Om du vill komma i kontakt med fastighetsskötaren kan du  

• Besöka honom på expeditionen i Kvartersgården, tisdagar kl. 12-13 

• Ringa felanmälan, 010-442 50 00 (via HSB växel) 

• Mejla felanmalan.mail@hsb.se 

Informationen du lämnar via telefon eller mejl går direkt till handdatorn, där hans löpande 

arbetsuppgifter framgår. 

OBS! Tänk på att fel eller annat du får hjälp med i din lägenhet, som inte föreningen ansvarar för,  

debiteras av HSB. 

Kommande aktiviteter 

➢ Måndagsöppet kl. 18.00 – 19.00 fr.o.m.  7:e september. 

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

     till detta varje helgfri måndagskväll i styrelserummet, som ligger i E-husets östra kortsida,  

     intill tvättstuga 2. 

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

➢ Grillkväll – preliminärt 27:e augusti. Detta gäller under förutsättning att restriktionerna 

p.g.a. coronapandemin lättar. 

Redaktör: Bo Holmberg / kommunikation 

http://www.brfedsbacka.se/boendeinformation/mina-sidor-hsb-portalen/
http://www.brfedsbacka.se/boendeinformation/com-hems-e-posttjanst-upphor/
mailto:kommunikation@brfedsbacka.se
mailto:felanmalan.mail@hsb.se

