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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 

Maria Höjberger Mottagningstid tisdagar 12–13 
  
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 

Karin Sellin 08-580 34 750 32 

Marianne Karlberg 08-35 53 20 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 08-35 78 49 

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 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 
 

Hösten 2018 följde i sommarens tecken – varm och torr. Jämfört med tidigare år var det en av de 

varmaste höstarna med flera värmerekord – speciellt i mitten av oktober med temperaturer på 26–27 

grader på vissa ställen i Sverige. 

 

Efter höstens budgetarbete är 2019 års budget nu klar. Som framgår av en separat artikel längre fram 

har styrelsen beslutat, att det inte blir någon höjning av avgifterna eller hyrorna förrän tidigast från 

halvårsskiftet nästa år. Vi planerar därför att hålla tillbaka några i och för sig önskvärda projekt men 

som inte är nödvändiga att genomföra i närtid. I budgeten för 2019 har vi tagit med en investering i 

nya aggregat för ventilation till alla hus, en stor investering som kan ge stora framtida besparingar i 

fjärrvärmeförbrukningen. Just nu genomförs i samarbete med HSB Värmlands energispecialister en 

detaljerad analys av förutsättningarna, innan vi slutligen tar beslut. 

 

Två viktiga projekt har nyligen avslutats: hissprojektet som pågått sedan 2016 är nu helt avslutat i och 

med att alla fem hissar i A-huset är klara. Projektet har gått mycket bra – tidplanerna har hållit och vi 

är mycket nöjda med utförandet. Även solcellsprojektet är nu helt klart. Den mycket pressade 

tidplanen har klarats av tack vare bra engagemang från alla inblandade parter. Elproduktionen från 

solcellerna är igång. Även på mulna dagar ger solcellerna ifrån sig energi. Det ska bli spännande att 

följa vad som händer när solen kommer upp högre på himlen. Kolla gärna på skärmen i fönstret i 

styrelserummet! Som någon kanske sett har vi kommit med i mittuppslaget i SEOM’s kundtidning – 

”största solcellsanläggningen i Sollentuna”. Även i lokaltidningen Vi i Sollentuna har vi varit med. 

Bra reklam för vår förening. Andra föreningar är nyfikna på vår anläggning och vill gärna göra 

studiebesök hos oss. 

 

Vi har nyligen varit värdar för ett möte i den så kallade Terrasshusgruppen – HSB-föreningar i 

Sollentuna och Upplands Väsby med hus av samma typ som våra. Bra föredrag om solenergi och 

givande diskussioner runt likartade problem. Kul också att visa upp våra nya hissar, laddstolparna och 

solcellsanläggningen. 

 

Uppslutningen på städdagen blev som vanligt imponerande stor. Att så många deltar innebär att vi kan 

göra mer och mer i egen regi och därmed dra ned på våra kostnader. Tack också fritidsgruppen för de 

goda mackorna och sopporna! Ändra inte på ett vinnande koncept! 

 

Vi provade nyligen ett nytt grepp när det gäller nya medlemmar. Eftersom det flyttat in ovanligt 

många det senaste halvåret bjöd vi in dessa till ett litet informationsmöte i Kvartersgården för att ge en 

sammanfattande bild av vår förenings organisation, vilka olika aktiviteter som vi driver i föreningen, 

hur man gör om man vill renovera badrum/kök och en hel del annan information. Blev ett trevligt och 

uppskattat arrangemang med möjlighet till diskussion och frågor. 

 

Som vanligt har hösten varit fylld av sociala aktiviteter. Funktionärsmiddag i september där många av 

våra 45 funktionärer var med och hade trevligt! Städdagen i oktober är ju lika mycket en social 

aktivitet som den är ett sätt att visa engagemang och att sänka våra kostnader. Andra uppskattade 

arrangemang under hösten har varit pubafton, seniorfika, mannekänguppvisning, Nordpolenföredrag 

och adventsfika med sedvanlig körsång. 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

och en önskan om en skön vinter 

Claes Breitholtz 



 

2 

 

Ekonomi 
 
Budgeten för 2019 har nu fastställts av styrelsen och den visar ett mindre överskott.  

Installationen av samtliga hissar är nu slutförd liksom installationen av solcellerna. Detta har 

finansierats av löpande likviditet förutom en nyupplåning, på 3 msek, 2017. 

Solveig Wadman - Ekonomi 

 
Vår ekonomi och avgiften framöver 
 

I vår förening har vi fortsatt god likviditet och ett positivt kassaflöde, dvs vi förbrukar inte mer för lö-

pande kostnader än vad vi får in i form av avgifter och hyror. Som styrelsen skrev i Edsbackabladet i 

december 2016, såg vi ökade kostnader framför oss för underhåll av våra fastigheter. Vi redovisade då 

också att vi gjort en flerårsprognos, som visade att vi låg lägre än vad som är rekommenderat när det 

gällde sparande för kommande underhållsåtgärder. Styrelsen beslutade då 2016 att höja avgiften med 

3% för 2017 och antydde då också att vi troligen skulle göra en höjning även inför 2018, vilket vi 

också gjorde – och även då med 3%. Dessa höjningar har gjort att vårt sparande för kommande 

underhållsåtgärder kommit upp i en nivå som i nuläget är tillräcklig.  

 

Fastigheter som våra, som är över 30 år, kräver normalt ökat löpande underhåll. För att finansiera 

sådana kostnader, och också för att bibehålla sparandet för framtida underhållsåtgärder på nuvarande 

nivå, kommer vi framöver att behöva anpassa avgiften kontinuerligt. Detta för att undvika att behöva 

göra större höjningar när så krävs. Som framgår av Ordförandeordet gör vi inga höjningar från 

årsskiftet, utan om vi behöver göra något 2019, så blir det bara någon mindre justering tidigast andra 

halvåret. Det vi dock kommer att göra 2019 är att anpassa hyrorna för garagen till nivåer som på ett 

mer rättvisande sätt representerar kostnaderna för uppvärmning och underhåll. Vi har inte höjt dessa 

hyror sedan 2013 och därför ligger vi nu betydligt lägre än vad som är normalt för varmgarage. Vi har 

andra föreningar i jämförbara områden som tar ut mellan 700.- och 1200.- per månad. Vi planerar att 

höja med 100.- per månad för garagen, från 500.- till 600.-. Vi kommer även att justera hyran för 

uteplatserna, från 200.- till 225.- per månad. Vi kan dock enligt reglerna inte höja dessa hyror utan att 

först säga upp avtalen och sedan förnya dem med den nya hyran. Detta tar ett tag så därför blir det 

ingen höjning förrän någon gång under andra halvåret. 

 

Vi har fortsatt låga bundna räntor på våra lån. Nästa omförhandling av räntor sker först i december 

2019. Vi följer ränteutvecklingen mycket noga, så att vi vid behov kan justera avgiften i tid. Vi ser 

dock inte i nuläget något som gör att vi med hänsyn till eventuella räntehöjningar skulle behöva göra 

något åt avgiften förrän tidigast från och med 2020. 

Styrelsen 

 
Fastighet och energi     
 
Energi       
                                                                                                                                                           

Arbetet med att optimera fjärrvärmeförbrukningen fortsätter kontinuerligt. Injustering och trimning har 

medfört att värmeförbrukningen för perioden Januari - November 2018 minskat med 11,66%  jämfört 

med referensåret 2008 års förbrukning.                                               

Våra utsläpp av CO2 har minskat med 20935 kg. 
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Ventilation  
                                                                                                                                     

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) av våra ventilationsanläggningar kommer att utföras under 

våren 2019 och då måste vi få tillträde till samtliga lägenheter. Meddelande angående tidpunkt 

kommer via anslag på våra anslagstavlor i trapphusen samt via information i brevlådorna. 

 

 

Renovering av dusch och badrum 
                                                                                                                                                          

Boende som tänker renovera badrum, duschrum eller kök måste kolla på föreningens hemsida, där står 

vad som gäller samt kontakta Sven Wester 0706209169. 

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

vatrum 

 

Avloppsledningar      
                                                                                                                                             

Våra avloppsledningar är gjorda av gjutjärn. 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 

hel del problem. Detta beror troligtvis på dom moderna snålspolande toaletterna, viktigt att se till att 

det spolar ordentligt. Håll gärna ner spolknappen lite extra tid. 

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

Sven Wester Energi & Fastighetsansvarig 

                                                                                                                                    

 

Solpaneler 
 
Nu är allt klart med våra solpaneler, starten var 16/11 kl. 14:00. 

Det går att se produktionen på en bildskärm i fönstret på styrelserummet, som visar totala 

elproduktionen under dagen och även gårdagens värde och en total för året. 

Man kan ladda ner en app, Solaredge monitoring, eller gå in på https://monitoring.solaredge.com/.  

Man väljer sedan public sites och söker på edsbacka, då kommer våra fyra hus upp och man kan kolla 

på lite statistik. 

Bosse Lundström - Projektansvarig 

 

 
Säkerhet 
 
Grovsoprummet 
 
Om ni byter någon vitvara i lägenheten skicka om möjligt den gamla apparaten med leveransen av den 

nya, alla företag som levererar tar med sig den utbytta. 

Det är tillåtet att ställa ner utbytta vitvaror i grovsoprummet som elskrot, SEOM hämtar 1 gång per 

månad och tar allt som står där. 

Bosse Lundström – Säkerhet och trafik 

 
 

http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-underhall/badrum-och-vatrum
http://www.brfedsbacka.se/index.php/boendeinformation/reparationer-och-underhall/badrum-och-vatrum
http://www.brfedsbacka.se/
https://monitoring.solaredge.com/


 

4 

 

Miljö/äldrefrågor 

 
Hjärtstartare 

 
Hjärtstartaren är nu placerad utanför tvättstuga 2. Utbildning har skett i två omgångar med mycket gott 

resultat. 

Vi återkommer med information om hur meddelande går ut vid eventuell akut situation. 

Stort tack till alla som har erbjudit sig att ställa upp! 

Margita Holmberg Miljö/Äldrefrågor  

 
Trädgård 
 
En tröst i decembermörkret är att vi kan njuta av alla vackra och fantasifulla ljusinstallationer, som 

finns både på balkonger och gemensamma utrymmen, i väntan på en ny trädgårdssäsong och nya tag. 

 

Under hösten har vi gått marksyn tillsammans med HSB-trädgård och fått förslag på åtgärder för att 

underhålla och förbättra vår trädgård. Det handlar bl.a. om uppfräschning och nyplantering i många av 

rabatterna framför portarna. 

 

Städdagarna är lite speciella hos oss, förutom social samvaro görs det också ett reellt jobb. En hel del 

gjordes redan före städdagen: Martin sågade träd och gallrade efter Ullas anvisningar, Gösta och några 

ur trädgårdsgruppen bidrog också med synpunkter, förutom med ris- och trädsläpande. Under 

städdagen gallrades, planterades, såddes gräs, ansades, krattades och vinterrustades med utmärkt 

resultat. Dessa insatser innebär en stor besparing för föreningen, jämfört med om de skulle ha lagts ut 

på HSB och jag hoppas vi kan fortsätta på samma sätt under kommande städdagar. Ju mer vi kan göra 

själva, desto större utrymme har vi för förbättringar. 

 

Som väl är har Ulla och Gösta inte dragit sig tillbaka helt, utan bistår med både råd och dåd. Det ger 

oss i gruppen en möjlighet att axla deras gröna mantel. 

 

Föreningen har sagt upp skötselavtalet med HSB till årsskiftet och skickat ut offertförfrågan till flera 

entreprenörer, givetvis också till HSB.  

 

Om ni har förslag till åtgärder/förbättringar, är ni alltid välkomna att kontakta någon av oss i 

trädgårdsgruppen. 

 

Bo Holmberg – trädgårdsansvarig 
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Städdag 
 
Efter en lång sommar kändes motivationen hög inför höstens städdag. Trots det mulna vädret och lite 

duggregn på morgonen, blev det stor uppslutning och mycket gjort.  

 

Tack för gallring av träd och buskar före städdagen, hjälp med förberedelser och goda råd.  

Tack alla ni som släpat och kört ris, planterat, ansat, krattat, sått, tagit in bevattningsslangar och 

trädgårdsmöbler och tack fritidsgruppen som fixade fika och lunch! 

 

Det känns härligt att vara med i en förening där det finns så stort engagemang! 

Bo Holmberg  



 

6 

 

 
Funktionärsfest 

 
Den 28:e september hade vi årets funktionärsfest, dit alla med något uppdrag i föreningen var bjudna. 

Kvartersgården var vackert dukad och det bjöds på en smaklig buffé och gott vin. Allt avnjöts under 

trevliga former med mycket prat och gott humör. 

 

Tack alla ni som ställt upp under det gångna året och hjälpt till att göra vår förening till vad den är! 

Och stort tack Bosse Lundström och Lars Urell som organiserade festen och alla ni andra som hjälpte 

till att göra detta till en mycket trevlig kväll. 

 
 
 

Bo Holmberg  
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Modevisning på pensionärsfikat 

En tisdag i varje månad är det (nästan) alltid seniorfika. Barbro Huss har då kaffe och kaka uppdukat i 

Kvartersgården. Tisdagsfikat i oktober blev annorlunda, i stället för kaffe blev det ett glas bubbel, 

chips och modevisning.  

Margita Holmberg hade bjudit in Vibeke Foltmann, distriktsansvarig för Sveriges Seniorshop 

Stockholm Norr.  

Vi var några som hjälpte till med att visa hur kläderna såg ut. Sedan var det fritt fram för alla att prova, 

hitta sin rätta storlek och känna på kvalitén. De flesta av oss gjorde något inköp. Vi hoppas på en ny 

visning till våren. 

 

 

 

 

Sven Wester, Ewa Backans 
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Pubkväll 

Så var det äntligen dags för en ljuspunkt i novembermörkret, årets sista Pubkväll! Som vanligt bjöds 

på hög stämning, härlig pytt i panna och olika pizzor. Allt njutningsfullt nedsköljt med gott vin och öl.  

Framåt kvällen blev det traditionellt lotteri, med whiskey, cognac och glögg som priser. 

 

Stort tack till Arne Klockberg, Björn Malmgren, Jan Hellström, Hans Englund och Bosse Lundström 

i Pubgänget! 

 

Bo Holmberg 

Lite av varje 

Bokning kvarterslokal/övernattning 
 
Nu går det 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 Kvartersgård 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 mailar till bokning, så vet ni att det troligen är ledigt på 

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

Bosse Lundström – säkerhet och trafik 

 

http://www.brfedsbacka.se/
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Adventsstämning 
 
Flaggan halas och ljusslingorna hissas för att lätta upp vintermörkret och skapa stämning inför första 

advent. 

 
Bridge på hemmaplan 

Rotebro Bridgesällskap spelar trivsel- och tävlingsbridge i Kvartersgården måndagar kl. 09.00 - 11.30 

och kl. 12.30 - 17.00, samt onsdagar kl. 12.30 - 17.00. Vi har även planer på att starta en nybörjarkurs 

i bridge om tillräckligt stort intresse finns. Om du är intresserad, vänligen kontakta:                         

Bosse Lundström:  0708 13 69 51, eller mail: rotebrobs@gmail.com 

En vädjan från fritidsgruppen! 
 
Vi i fritidsgruppen fixar mat och annat till grillkvällar, städdagar och adventsfika. Det tycker vi är 

jättekul! Men, vi behöver förstärkning av några starka män/kvinnor som kan hjälpa oss att ställa fram 

bord och stolar till städdagar och adventsfika samt ta fram grillar till grillkvällen. Det vore toppen om 

ni är några stycken, så att alltid minst två kan vara med vid de olika tillfällena. 

Hör gärna av er till någon av oss i fritidsgruppen: 

Helene Breitholtz  h.breitholtz@telia.com 

Ulla Hugner  ulla.hugner69@hotmail.com 

Monika Rodéhn  m.rodehn@comhem.se 

Rose-Marie Rosenberg  rm.rosenberg@comhem.se 

Varmt tack på förhand! 

Helene Breitholtz (sammankallande) 
 

Nya boendemedlemmar hälsas välkomna i föreningen 
 
Gun o Magnus Rasmusson i port 32.  

Larissa Larsson i port 32. 

Under december månad kommer Else-Marie o Staffan Stadell i port 22. 

 

 
Fastighetsskötare 

 

Vi får en ny fastighetsskötare från 17/12. Hon heter Alisa Måneskiöld.  

mailto:rotebrobs@gmail.com
mailto:h.breitholtz@telia.com
mailto:ulla.hugner69@hotmail.com
mailto:m.rodehn@comhem.se
mailto:rm.rosenberg@comhem.se
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Alisa träffas på expeditionen i föreningslokalen tisdagar 12 -13. 

 
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 några 

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, som ligger i E-husets östra kortsida intill   

     tvättstuga 2. 

     Öppettider under hösten till och med 17:e december, under våren från och med 7:e januari till   

     och med 17 juni. 

 Städdag lördag den 27 april. Kallelse kommer senare. 

 Föreningsstämma torsdagen den 25 april kl. 19. Kallelse kommer senare. 

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

 

 

Redaktör: Bo Holmberg- kommunikation    
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