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Det är inte många som känner att 
man har kontroll på sin vardag, sitt 

arbete eller sin fritid just nu. Många av 
oss jobbar hemma eller borta med helt 
andra förutsättningar än vi vanligtvis gör. 
Vi får ta en dag i taget och göra det bästa 
av situationen vi befinner oss i. Ingen vet 
vad som ligger framför och det gäller hela 
tiden att försöka att göra allt så rätt som 
möjligt. Inte hälsa med handen utan med 
en fot eller en armbåge, inte stå för nära 
utan lämna plats. Att leva i nuet är nog en av de saker 

som vi kommer att lära oss av den här 
tiden. Att uppskatta det vi har och inte ta 
allt för givet. Själv har jag lärt mig mer om 
tacksamhet och att det inte är självklart 
att vakna varje dag och vara frisk. Att njuta 
av det lilla, som en vårblomma eller ett 
fågelkvitter en dag när vårsolen tittar fram. 

Jag önskar av hela mitt hjärta att alla 
boende i Brf. Annexet får en så fin 

fortsättning som det bara går den här 
våren.

Hälsningar Tina Ottosson

Det är en konstig tid vi lever i!

Alla lägenheter på 8:e våningen är klara 
och inflyttning i samtliga kommer 

vara fullbordad i april 2020. Föreningen har alltjämt inte erhållit 
de utbetalningar från Boetten 

som vi är berättigade enligt avtal och 
styrelsen förbereder nu en slutlig 
kravsammanställning på detta samt 
kompensation för alla fel och brister som 
uppstått och består. Både vår förvaltare 
Cura och vår advokat hjälper till i arbetet 
som nu går in i en skarpare fas.

Storstugan låter informera att de med 
anledning av Coronaviruset stänger 

ner gymmet i fastigheten.Ingen tid är satt för återöppning, utan de 
kommer med besked när situationen 

har förbättrats, sannolikt efter 
rekommendationer från myndigheterna.Styrelsen åtar sig att förhandla om att 

flytta fram kontraktstiden och därav 
köpa oss tid att få mer korrekt statistik 
inför beslut om förnyelse av kontrakt.

Boetten Gymmet stängt
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Ställ upp för varandra

I dessa svåra tider är det extra viktigt att 
vi visar solidaritet. Vi har många äldre i 

huset och det är de som drabbas hårdast 
vid infektion av viruset. Vi uppmanar 
yngre och friska att därav kolla till sina 
grannar och fråga om det är något de kan 
behöva hjälp med, t.ex. inhandling av 
mat. Anslagstavlorna nere i entréerna är 
en bra plats för att visa sitt stöd öppet. I 
samband med detta har vi även gjort det 
möjligt att posta i föreningens facebook-
grupp för att kommunicera sinsemellan: 
facebook.com/brfannexet

Stanna hemma när du är sjuk. Det gäller 
även om du bara känner dig lite sjuk. 
Det är viktigt att inte riskera att smitta 
andra. Försämras ditt tillstånd bör du 
ringa 1177 för sjukrådgivning.

Äldre människor har större risk att bli 

svårt sjuka. Låt därför bli att besöka 
äldre, och undvik att ta emot besök om 
du tillhör riskgruppen.

Tvätta händerna ofta. Smittämnen 
fastnar lätt på händer. De sprids vidare 
när du tar någon i hand. Tvätta därför 
händerna ofta med tvål och varmt vatten, 
minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer 
hem eller när du kommer till ditt arbete 
efter att ha varit ute, före måltid, vid 
mathantering och efter ett toalettbesök. 
Handsprit kan vara ett alternativ när du 
inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armveck eller näsduk. 

Släng näsduk i papperskorg efter 
användning och tvätta händerna vid 
första möjliga tillfälle.

Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, 
näsa och mun. En allmänt förebyggande 
åtgärd mot luftvägsinfektioner är att 
undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

För mer information, besök:

https://s.brfannexet.se/covid-19
(går till Folkhälsomyndighetens sida).

Coronaviruset -

   Summering av folkhälsomyndighetens rekommendationer

Samhällskrisen som påverkar alla
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Alla bostadsrättsföreningar som tillhör 
HSB har en HSB-ledamot i styrelsen. 

HSB-ledamoten tilldelas föreningen av 
HSB Stockholm. Brf Annexet har haft 
Carolina Taube Persson som ledamot 
under många år. Från och med april 2020 
har en ny HSB-ledamot fått uppdraget. 
HSB-ledamotens uppdrag är att bidra 
med värdefull kunskap i att driva en 
bostadsrättsförening vilket hjälper 
styrelsen att utföra ett mer professionellt 
arbete. Ledamotens kompetens kan 
vara allt från kooperativa principer, 
bostadsrättsjuridik, ekonomi och 
förvaltning. Namnet på vår nya HSB-ledamot är 

Ken Larsson. Självpresentation:

 — Arbetsmässigt en brokig samling 
av jobb: från specialsnickare, fotograf och 

militär till butiksinnehavare (Expert-butik 
i bland annat Globen City).

 — Under de senaste 25 åren har 
jag klarat av ca 23 år på Stockholms 
universitet som lärare/forskare och 
systemdesigner mm. Förutom examen i 
ekonomi och data- och systemvetenskap 
så har jag läst mycket beteendevetskap. 

 — Civilekonom och sedan två år 
verksam som redovisningskonsult i Täby.

 — Bor i Gribbylund i en HSB-förening 
där jag är ordförande sedan ca 12 år, 
har 5 uppdrag som HSB-ledamot. Även 
ordförande för HSB Stockholms distrikt 
Nordost (Täby-Roslagen) samt ledamot i 
HSB Stockholms kommunikationsutskott 
och studieråd.

Kontaktuppgifter

ken@2l.se
070 - 513 10 40

Ny HSB-ledamot i föreningen

Vårt nya sophanteringssystem och 
miljörum har äntligen lanserats  och 

invigdes i februari 2020. Vid sidan av 
molokerna finns en stolpe med läsare där 
du visar upp din passérbricka, luckan på 
moloken låses då 
upp så att du kan 
öppna den och 
slänga ned soporna. 
I molokerna kan 
du slänga hushålls-
och matavfall. I 
miljörummet kan 
du slänga plast, 
tidningar, kartong, 
metall och batterier.

Styrelsen vill även tacka alla som hjälper 
till att sortera avfall rätt och som tar med 

sig saker som står fel i huset. Genom att 
hjälpas åt och göra rätt håller vi ned våra 
kostnader för avfallshantering.

Sophanteringssystemet igång
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Nytt städföretag: HSB Städ

Ditt engagemang behövs!

Fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning:

Cura Center: Felanmälan, programmering av passér-
brickor/porttelefon och frågor om fastigheten går direkt 
till Cura (styrelsen blir inkopplad ifall ärendet kräver det).
Telefonnummer: 08 - 21 91 11
E-post: info@curacenter.se
Web: curacenter.se

Kontakt till styrelsen sker via e-post: 
styrelse@brfannexet.se
Det går även bra att använda vårt kontaktformulär
på hemsidan: brfannexet.se

Ekonomisk förvaltning: Princip Redovisning

Tar hand om fakturafrågor, köplats för garage/förråd 
och andra frågor relaterade till föreningens ekonomi.
Telefonnummer: 070 - 739 56 50
E-post: info@principredovisning.se
Web: principredovisning.se

Föreningstelefonnummer: 08-758 90 88
Postadress: HSB Brf Annexet i Täby
                         Biblioteksgången 6, 183 70 Täby
Styrelsens brevlåda finns belägen på parksidan,
mellan port 6 och port 8.

Kontaktfacit:

Från och med den första april kommer  
HSB Städ att ta över ansvaret att hålla  

rent i våra gemensamma utrymmen. 
Styrelsen har jobbat med att upphandla 
städning av våra lokaler genom att ta in 
offerter och jämföra fem olika företag. 
HSB Städ stod ut som bästa företag för oss 
genom att de vid besök tagit uppdraget 
på allvar,  är ett stort företag med många 

andra kunder, har goda referenser och 
gav ett konkurenskraftigt pris. HSB Städ 
har formulerat avtalet gemensamt med 
styrelsen och särskild vikt vid kvalitén av 
städningen och tydlig uppföljning har lagts 
för att säkerställa att städning sker på en 
tillfredsställande nivå. Vår förhoppning är 
att vi alla medlemmar ska se en förbättring 
i att våra utrymmen är rena och fräscha.Då flera i styrelsen har för avsikt att 

avgå vid föreningsstämman, behöver 
vi få nya medlemmar som kan tänka sig 
att väljas till styrelseledamöter. Även 
uppdraget som internrevisor samt 
representanter till  SVAF och TFAB måste 
tillsättas. Situationen är angelägen och 
enligt våra stadgar måste styrelsen bestå 
av minst 3 personer högst 11 varav HSB 
utser 1 och högst 4 suppleanter.Du som medlem uppmanas nu att 

engagera dig och anmäla intresse till 
valberedningen. Du uppmanas samtidigt 
att komma på föreningsstämman där 
valen sker.Målet är att kunna välja en styrelse 

med bred förankring och blandad 

kompetens som tillsammans kan 
sköta styrelsearbetet på bästa sätt. 
HSB Stockholm arrangerar kurser 
under hela året för styrelseledamöter, 
samt funktionskurser för ordförande, 
sekreterare, revisor mm.Vi hoppas att detta upprop om 

engagemang kan bidra till att 
förhindra den situation som annars 
uppstår i vår bostadsrättsförening 
om vi inte får in personer på våra 
förtroendeposter.

Kontakt Valberedningen

Marianne Kilter:
070 - 337 84 41
marianne.kilter@gmail.com
yngve.jansson11@gmail.com

Yngve Jansson:
070 - 670 71 79
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