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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 

Cecilia Borggren 070-718 67 51 

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 

Rekordvärme i juni! Inte sedan man började mäta temperaturen i Stockholm 1756 har juni varit så 

varm som i år! Omslag i juli! Inte sedan 2004 har det varit så kallt i juli som i år i Stockholm. 

Väderomslag igen i augusti! Högsommarvärmen under de första tre veckorna i augusti! Solen har 

under perioden juni–augusti lyst mer än förra året. Detta framgår tydligt av diagrammen längre fram i 

bladet som visar hur mycket solenergi våra solceller genererat under året. Där ser man också att årets 

alla månader utom april varit klart bättre än förra året. Speciellt sticker augusti i år ut med betydligt 

fler soltimmar per månad än i någon annan månad förra året. Kul att vår investering i solceller såhär 

långt i alla fall visat sig klart lönsam! 

Coronaviruset fortsätter att prägla vår verksamhet i föreningen och förstås också för oss som 

privatpersoner. I samband med föreningsmöten använder vi oss tills vidare av Kvartersgården för att 

skapa bra avstånd mellan deltagarna. Detta fungerar bra även om det känns lite ovant. Våra 

styrelsemöten och fastighetsgruppsmöten rullar nu på som vanligt och Måndagsöppet drog igång igen 

den 7 september efter att ha varit nedlagt sedan i våras. 

Efter beslutet på årsstämman i juni om fortsatt satsning på solceller på taken till A- och B-husen har 

arbetet med själva installationen av solceller pågått sedan början av augusti och är nu avslutad – 

faktiskt tidigare än planerat. Nästa steg är att SEOM gör de inkopplingar som krävs innan vi kan börja 

leverera solel från A- och B-husen. Därefter, som också beslutades på stämman i juni, kommer vi att 

införa IMD (Individuell Mätning och Debitering av El). Längre fram i bladet finns detaljerad 

information om vad detta kommer att innebära för oss som medlemmar. 

Nu är det höst och då vidtar som vanligt budgetarbetet inför nästa års budget. Arbetet innebär även att 

titta på vilka underhållsåtgärder som krävs på längre sikt. Vi hoppas att vi under 2021 kan genomföra 

den tidigare planerade ombyggnaden av vår UC (undercentral) och andra energieffektiviserings-

projekt, som under våren blev uppskjutna på grund av coronaviruset. 

Ett lite mer framtidsinriktat projekt kommer vi att dra igång i höst i samarbete med bland annat SEOM 

(Sollentuna Energi och Miljö), Svea Solar (vår solcellsleverantör) och andra specialistföretag. 

Målsättningen är att undersöka om batterilagring av solel dagtid kan reducera dyra effekttoppar och 

därmed spara pengar för föreningen. Vi kommer då också att titta på om vi kan köpa billig el nattetid 

och lagra i batterier för användning dagtid. 

Vad gäller sociala aktiviteter kommer dessa förstås att ligga på en lägre nivå framöver än vad vi är 

vana vid. Golfturneringen i augusti blev dock av och bilder från denna finns längre fram i bladet. 

Tyvärr blev grillkvällen inställd på grund av riskerna i samband med coronaviruset. Pubkvällen i höst 

får vi nog skjuta på framtiden av samma skäl. Som vi tidigare informerat om skjuts den uppskattade 

funktionärsmiddagen i september på framtiden eftersom den bygger på att man sitter rätt så tätt ihop 

inomhus. Synd men inte värt att riskera något. Städdagen blir av den 24 oktober men inte med samma 

upplägg som vanligt. Det blir ingen servering inomhus men vi hoppas kunna ordna med kaffe och 

varm korv utomhus under dagen. Osäkert förstås hur det blir med det sedvanliga adventsfikat med 

körsång av Silverdalskören. Kören är preliminärt inbokad till söndagen den 6/12 men vi får förstås 

avvakta om vi då vågar genomföra arrangemanget. 

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

Claes Breitholtz 
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Ekonomi 

Likviditeten är fortsatt god. Faktura för första delbetalningen av solpanelerna har ännu ej erhållits i 

början av september, vilket självklart påverkar likvidbehållningen. Överskottslikviditeten flyttas 

löpande till ett räntebärande konto hos SBAB. 

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. Detta gäller också om det är problem med kyla vid 

skjutdörren, då kan fastighetsskötaren beställa eventuell åtgärd. 

Vattenlarm 

Alla har nu fått ett vattenlarm som ska sättas in under avloppsröret längst in i skåpet under diskhon. 

Om du har en lägenhet med 2 kök så hör av dig, så får du ett vattenlarm även till det avloppet. 

Porttavlor 

Om det är något som behöver justeras på namnlistan i porten, ny boende i uthyrningsdel eller annat, 

hör av er till fastighet@brfedsbacka.se eller tel. 070-813 69 51 för ändring. 

Målning av terrasser 

Alla ni som fått färg för att måla terrasser och staket, om ni är klara för i år så vill vi ha in eventuell 

överbliven färg. Kan lämnas utanför ingången till Kvartersgården så tar fastighetsskötaren hand om 

den. 

Fönster 

Har ni trasiga kopplingsbeslag 

i något fönster så gör en 

felanmälan. Fastighetsskötaren 

byter sådana. 

 

 

Solpaneler & IMD 

Nu har vi fått upp de solpaneler på hus A och B som beslutades på stämman. Det är 243 stycken på 

hus A och 157 stycken på hus B. Totalt 400 stycken solpaneler med en effekt på 320 W. Det ger oss en 

total installerad effekt på 253 kW. Det finns en gräns på 255 kW installerad effekt, som om den 

överskrids medför en extra beskattning på i dag 44,1 öre/kWh inkl. moms. 

 

mailto:fastighet@brfedsbacka.se
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Inglasningar 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. 

Vattenburen handdukstork 

Sedan 1 januari 2011 är det förbjudet att installera vattenburen handdukstork på 

varmvattencirkulationen. Det gäller både vid nybyggnad och vid renovering. Om du bygger om ditt 

badrum, får du inte montera tillbaka den gamla handdukstorken. Detta på grund av risken för 

legionellabakterier som kan sprida sig i vattensystemet. Det är många som tagit bort sina torkar i 

samband med renovering, men det finns fortfarande flera som ännu är i drift. 

Du som fortfarande har vattenburen handdukstork kan fortsätta att använda den tills vidare, under 

förutsättning att den aldrig stängs av, inte ens under sommaren, då det är viktigt att vattnet cirkulerar 

oavbrutet. 

Alltså, stäng aldrig av din vattenburna handdukstork! 

Renovering av dusch, badrum eller kök 

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

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 frågor rörande 

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

Bosse Lundström / fastighet 

Inbrott 

Inga inbrott eller incidenter rapporterade på ett år. 

Kom ihåg grannsamverkan och försök att alltid meddela grannar och lämna gärna extranycklar när ni 

reser bort. 

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

eller 070-813 69 51, det går även att kontakta grannsamverkan@brfedsbacka.se. 

Rökare och snusare 

På förekommen anledning så måste jag skriva det här. 

Det är givetvis ABSOLUT FÖRBJUDET att kast ut snus eller fimpar från terrassen, det hamnar ju 

bara hos grannar nedanför på deras uteplats eller terrass. Det har även inträffat brandskador på 

markiser och utemöbler och glödbrand i terrasslåda. 

Bosse Lundström / säkerhet 

 

 

 

 

mailto:fastighet@brfedsbacka.se
mailto:sakerhet@brfedsbacka.se
mailto:grannsamverkan@brfedsbacka.se
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Solceller 

Mycket fin solelsommar! 

Det översta diagrammet visar produktionen av solel månad för månad. De gula staplarna gäller 2019 

och de gröna 2020. Under perioden januari till maj blev alla månader klart bättre än motsvarande 

period 2019 utom april som bara blev marginellt bättre. Sedan fortsatte trenden under årets sommar. 

Alla tre sommarmånader blev bättre än förra året. Augusti blev som diagrammet visar till och med 

mycket bättre än förra året! 

 

 

I nedanstående diagram visas den totala produktionen av solel. De gula staplarna visar att 

produktionen 2019 blev totalt ca 120 000 kWh. Detta är också mer eller mindre exakt vad vi räknade 

med i vår ursprungliga kalkyl. De gröna staplarna visar produktionen till och med augusti i år. Vi 

ligger per den sista augusti totalt ca 8 % högre än förra året. Skulle månaderna september till och med 

december i år hamna på minst samma nivå som förra året skulle den totala solelproduktionen 2020 bli 

ca 127 000 kWh – förmodligen mycket svårslaget! 
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Avtal 

IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el. 

Vid årsstämman i juni beslutades att införa IMD, Individuell Mätning och Debitering av el. Inom 

några veckor kommer detta arbete att påbörjas. 

Arbetet beräknas totalt att ta upp till två veckor, ett hus per dag. 

Det som kommer att göras är att nuvarande mätare byts ut till mätare som Svea Smart Grid levererar. 

Svea Smart Grid är ett dotterbolag till Svea Solar som levererat och installerat våra solpaneler, och är 

den leverantör vi valde bland de fem leverantörer som lämnade offerter på IMD. 

Arbetet kommer att utföras av PA El i samarbete med Svea Smart Grid. Strömmen kommer att stängas 

av under 4–5 timmar under tiden mätarna byts. 

Avisering av detta arbete kommer att göras i god tid innan arbetet påbörjas. 

Vad innebär införandet av IMD? 

Föreningen övertar ansvaret för mätning och debiteringen av elförbrukningen. 

Föreningen tecknar ett kollektivt abonnemang med nätägare och ett med elhandlare för hela 

fastigheten. Där varje lägenhet tidigare har haft var sitt individuellt abonnemang och betalat en 

nätavgift var, står istället föreningen för ett gemensamt abonnemang för alla lägenheter. 

De grundavgifter och årsavgifter som varje lägenhet tidigare betalt försvinner. I gengäld tillkommer en 

administrativ kostnad som Svea Smart Grid kommer att ta ut för att sköta administrationen och 

redovisningen av elförbrukningen. 

All el kommer efter mätarbytet, för samtliga i föreningen, att köpas från SEOM (Sollentuna Energi & 

Miljö AB). De flesta i föreningen köper redan idag elen från SEOM. 

Vad händer med mitt nuvarande elhandelsavtal? 

Du behöver inte göra någonting. Oavsett om du idag köper el från SEOM eller någon annan leverantör 

och oavsett vilken typ av avtal du har, rörligt pris, fastprisavtal etc, så avslutas detta avtal automatiskt i 

och med mätarbytet. Inga extra kostnader för uppsägning, administration etc. ska debiteras av 

leverantörerna. 

Ett sammanvägt pris som inkluderar alla ingående delar som effektavgift, energiskatt, energiavgift, 

elcertifikat, administration samt investeringskostnaden kommer att beräknas och redovisas på avin 

från HSB. Detta pris inkluderar moms. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2019 

ska el och vatten som mäts och debiteras de boende, av till exempel en bostadsrättsförening, vara 

skattepliktig. 

Varje månad kommer Svea Smart Grid att redovisa förbrukningen till HSB. HSB kommer att på de 

månatliga aviseringarna vi får om lägenhetsavgiften, hyra av garage etc., även att redovisa 

elförbrukningen baserad på siffrorna från Svea Smart Grid samt ett a-pris inkl. moms för elen. 

HSB skapar och skickar varje kvartal, i september, december, mars och juni, omkring den 8-9:e i dessa 

månader, ut månadsavierna för respektive kvartal. Detta innebär att redovisningen av elförbrukningen 

kommer att ske med 3 månaders eftersläpning. Kommer vi igång under september, kommer denna 

månads förbrukning att redovisas på avin som avser januari, oktobers förbrukning redovisas i februari, 

novembers i mars, etc. 
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Vid försäljning av lägenheten proportioneras förbrukningen med antagandet att förbrukningen är lika 

stor varje dag under månaden. Vid en överlåtelse som sker den 20:e januari så får den gamla ägaren 

betala för de första 19 dagarna och den nya ägaren för resterande dagar. 

Vi återkommer inom kort med ytterligare information om bl.a. pris, möjlighet att digitalt följa sin 

elförbrukning, etc.  

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:  

Bo Lundström, 070-813 69 51, fastighet@brfedsbacka.se med frågor som rör installation etc.  

Lars Urell, 070-689 55 11, avtal@brfedsbacka.se  om det rör avtalsfrågor. 

IMD – Individuell Mätning och Debitering 

Byte av elmätare – Införande av gemensam el med internmätning 

Nu är planeringen av införandet av IMD klar. Arbetet påbörjas med kabeldragningar av Svea Solar 

under perioden 21 till 25 september. All ombyggnad av elundercentraler och byten av samtliga 

elmätare kommer att utföras av PA Elservice AB och är planerad att starta tisdag 29 september med 

hus C (Platåvägen 2 - 4) och hela projektet beräknas vara avslutat torsdag 8 oktober. Vi beräknar att 

klara av 1 hus per dag med helt strömavbrott från 08:00 – 12:00 för ombyggnad av elundercentraler. 

Det kommer att arbetas med byten av medlemmarnas mätare i varje port samtidigt som ombyggnaden 

av elundercenteralen i respektive hus pågår. Alla mätare hinns inte med på 4 timmar så det arbetet kan 

komma att pågå även under eftermiddagen och medför kortare avbrott för enskilda lägenheter. 

Internet och TV påverkas. Hissarna kommer också att stå och portkoder fungerar inte. 

Information om kommande priser per kWh, med mera, kommer senare. 

Frågor besvaras av Bosse Lundström, 070-813 69 51. 

 

 

29 sep 30 sep 01 okt 06 okt 07 okt 08 okt 

Tis Ons Tor Tis Ons Tor 

Hus C (2-4) Hus B (6-8) Hus D (34-36) Hus E (28-32) Hus F (22-26) Hus A (10-18) 
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Trädgård 

Sommaren har periodvis varit torr. Vår bevattning 

av rabatterna har fungerat bra, men på några ställen 

har växter tagit stryk av torkan. Speciellt de 

nyplanteringar vi gjorde i slänten nedanför 

paviljongen. Detta till stor del beroende på att 

droppslangsinstallationen vi beställt blev kraftigt 

fördröjd. 

Vi har också haft problem med utebliven 

ogräsrensning i juli, som till viss del kanske kan 

skyllas på Corona. Stort tack till alla dem som 

hjälpt till att rädda situationen med ogräsrensning! 

Vi kommer att ha ett uppföljningsmöte med 

Stålfreds som ansvarar för trädgårdsskötseln 

angående brister i deras åtagande. 

Trädgårdsgruppen kommer också inom kort ha ett 

planeringsmöte, där vi skall gå igenom vad som 

behöver göras under höstens städdag. Vi skall också 

se över kompletteringsbehov inför våren. Bland 

annat planerar vi att plantera om fyrkanterna 

utanför port 22 och 24.  

Bo Holmberg / trädgård 

Städdag 

Som framgår av bifogad inbjudan planerar vi att genomföra vår traditionella höststäddag den 24/10. 

Bifogad inbjudan kommer att anslås i trapphusen ca. 2 veckor innan. 

Styrelsen 

Felanmälan 

Att göra en felanmälan är självklart i diverse situationer, för t ex fel i den egna lägenheten eller av 

något i tvättstugorna som inte fungerar. Men vad händer med fel i gemensamma utrymmen eller på 

gården, en slocknad lampa eller en söndersutten parkbänk, m m? Det händer att också sådant 

felanmäls av medlemmar i föreningen, det är bra, men det kanske inte är självklart för alla att göra. Så 

se det som vårt gemensamma ansvar att hålla oss upplysta och att kunna sätta sig och vila en stund, 

med mera. Gör gärna en felanmälan när något gått sönder eller inte fungerar som det ska. 

Kontakta inte själv Jourmontör eller Rena Avlopp om det inte är akut. Och tänk på att underhåll av 

lägenheten som du själv ansvarar för kan komma att debiteras om du felanmäler till HSB. 

HSB kundcenter, tel.: 010-442 50 00. 

För felanmälan via e-post eller webbformulär, se föreningens webbplats, www.brfedsbacka.se. 

Styrelsen 

http://www.brfedsbacka.se/
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Golfturnering 

Årets upplaga av Edsbackagolfen gick av 

stapeln den 3 augusti och 14 tappra golfare 

från området kämpade för den åtråvärda 

pokalen. 

I strålande sol på Vallentuna GK lyckades 

Anita Johansson, port 10, vinna tävlingen 

och på en hedrande andraplats kom 

Sten Gunneström, port 36. 

Prisutdelning samt intag av mat och dryck 

genomfördes senare på dagen vid vår fina 

boulebana och lusthus. 

Ola Bergström, port 16  

(Arrangör av årets upplaga) 

Lite av varje 

Nya boendemedlemmar hälsas välkomna i föreningen 

Johan och Sanna Högberg, port 2. 

Seniorfika 

Barbro Huss, som under många år arrangerat seniorfikat, har meddelat att hon inte längre kommer att 

fortsätta. Ett stort tack till Barbro för att hon så länge ordnat med denna mycket uppskattade aktivitet. 

För närvarande är det inte aktuellt, men när coronarestriktionerna hävs, får någon gärna efterträda 

Barbro, så att vi kan fortsätta med seniorfikat. Kontakta styrelsen om du är intresserad. 

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 

Grovsoprummet 

Det är fortfarande problem med att det placeras saker utanför sopkärlen. Om ni inte ska ha saken kvar 

lägg den i kärlet. Om ni tror det kan vara av intresse för någon annan, sätt upp lapp på anslagstavla 

eller liknande. 

Allt som ställs utanför blir ett problem för någon annan. 

Grovsoprummet är inte någon loppis. 

Styrelsen 

http://www.brfedsbacka.se/


 

 

11 

 

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 t.o.m. 21 december. 

     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. 

➢ Städdag – lördagen den 24 oktober kl. 9 

➢ Adventsfika - söndagen den 6:e december. Under förutsättning att Corona-läget tillåter. 

Redaktör: Bo Holmberg / kommunikation 

 

 

 

 

  

mailto:kommunikation@brfedsbacka.se
mailto:felanmalan.mail@hsb.se
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Städdag i 

Edsbacka!  
 

Lördagen den 24 oktober  

kl. 09.00 
 

 

Då är det dags igen för städningen av trädgården! 

 

Samling vid Kvartersgården kl. 09.00 för 

genomgång av arbetsfördelningen.  

 

Vi hoppas som vanligt att så många som möjligt vill delta i denna aktivitet som är till nytta för den allmänna 

trivseln i området. Speciellt välkomnar vi dig som nyligen flyttat in. Städdagen är ett utmärkt tillfälle att lära 

känna sina grannar, samtidigt som man gör en god insats för föreningen och vår ekonomi.  

 

På grund av den rådande Corona-situationen planerar vi ingen organiserad lunch under städdagen.  

I stället kommer det vara självservering av kaffe och bulle runt klockan 10 och varm korv med bröd 

och dryck framåt klockan 12. 

 

Vi litar på att alla tar hänsyn till varandra och följer rådande rekommendationer avseende avstånd.  

En bra försiktighetsåtgärd kan vara att ta med egna handskar. 

 

För att fritidsgruppen skall kunna beräkna åtgång av korv och dryck, ber vi dig markera på talongen 

om du vill delta i korvätandet. 

 

Välkomna! 

Styrelsen 

 

Anmäl ditt deltagande på städdagen och lägg i styrelsens brevlåda vid 
Kvartersgården senast söndag 2020-10-18 eller via e-post 
staddag@brfedsbacka.se och ange samma uppgifter som nedan.   

 

Namn: ………………………………………………..  Port Nr.: ………… 

 

Antal vuxna ……….   Antal barn ………. 

 

Äter gärna korv Ja Nej 

 

mailto:staddag@brfedsbacka.se

