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Och tack till alla som kunde delta på 
den lite annorlunda föreningsstämma 

som nyligen hölls under rådande pandemi. 
Efter det konstituerande 
styrelsemötet valdes jag till 
ordförande och vill tacka 
medlemmarna för förtroendet 
till styrelseledamot och 
styrelsen för förtroendet som 
ordförande.

Eftersom styrelsen under de 
senaste åren haft väldigt 

mycket att göra kommer 
styrelseåret 2020/2021 att 
fokuseras på att färdigställa 
befintliga projekt samt att 
bygga upp en struktur och 

att lägga en trygg grund för föreningens 
framtida styrelsearbete. Vi kommer att 
jobba hårt med våra rutiner för att arbetet 

framåt ska bli tydligt och 
förutsägbart.

Vår förhoppning är att vi vid 
nästa föreningsstämma 

kommer att kunna visa en 
arbetsordning för hur styrelsen 
arbetar för att vår förening ska 
vara attraktiv och trygg.

Hoppas ni alla har haft och 
fortsätter att ha en trevlig 

sommar!

Tack för förtroendet för vår nya styrelse!

2/20

Hälsningar Leo Lantz

Alla medlemmar har fått ett utskick 
med uppmaning och förfrågan om 

personer som vill engagera sig som 
valberedning i vår förening. 

Valberedningens uppgift är att ge 
förslag på ledamöter till styrelsen, 

förtroendevalda revisorer, en ny 
valberedning och att lämna förslag  
på arvode för dessa. Det är ett viktigt 
arbete som är en del i att kvalitetssäkra 
att föreningens förtroendevalda har 
kompetens att fatta beslut som driver 
föreningen framåt på ett tryggt och 
stabilt sätt. 

Detta är viktigt för alla oss 
medlemmar då det är en 

förutsättning för att fastigheten ska 
fortsätta att öka i värde.

Vi vill återigen uppmana om att 
titta på utskicket som lämnats i 

er brevlåda och i portarna. Arbetet 
börjar direkt och fortlöper fram till 
föreningsstämman 2021. Värt att 
notera är att valberedningens arvode 
har höjts med 200% från förra året för 
att öka positionens attraktionsnivå. 
Om ni har frågor får ni jättegärna höra av 
er till styrelsen. 

Valberedning behöver tillsättas
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Föreningens avtal angående leverans 
av internetuppkoppling skrevs 

för cirka tio år sedan och har inte 
omförhandlats, både bindningstid och 
eventuella rabatter vid avtalsteckning 
har därför gått ut. Som framkom i 
föreningens årsredovisning har därför en 
ny internetupphandling gjorts under året 
och det kommer i september 2020 ske ett 
byte från Ownit till Bahnhof. 

Det nya internetavtalet innebär 
tio gånger snabbare hastighet på 

internetanslutningen än vårt tidigare 
avtal, från 100/100 till 1000/1000 
Mbit/s. Avtalet innebär också förbättrad 
bandbredd och ökad säkerhet med en 
integritetsmärkt anslutning.

Bahnhof arbetar för integritetsmärkt 
anslutning genom ett VPN (Virtual 

Private Network) som gömmer din  
IP-adress. All information är krypterad 
för att förhindra att din information ska 
kunna synas eller användas av andra, 
därigenom ökar din integritet. Styrelsen 
har valt att ta med VPN för alla lägenheter 
för att värna om medlemmarnas rätt till 
integritet. Vi anser att möjligheten till 

anonymitet på internet är en rättighet för 
att nå visionen av en attraktiva förening.

Det gamla internetavtalet avslutas 2020-
09-30. Det innebär att om du som medlem 
har en Ownit-mailadress behöver denna 
bytas till en annan mailadress innan det 
datumet. Vi föreslår att ni inte skaffar en 
Bahnhof-mailadress då det kan innebär 
att ni behöver byta igen om ett eventuellt 
byte av internetleverantör sker i framtiden. 
 
Förslag på gratis e-posttjänster:

- gmail.com (populär)
- protonmail.com (integritetsinriktad)
- tutanota.com (integritetsinriktad)

Den nya tjänsten sätts igång september 
2020. Information om hur ni påbörjar 

den nya internettjänsten kommer att 
delas ut i er brevlåda inför bytet.

Byte av internetleverantör

En engagerad medlem har åtagit 
sig uppdraget att göra en 

gruppupphandling av en total renovering 
av de gamla balkonginglasningarna. Ett 
erbjudande om detta komma att delas ut 
till samtliga medlemmar. Renovering av 
de gamla balkonginglasning görs på egen 
bekostnad och är inte någonting som 
föreningen betalar.

Erbjudande renovering av balkonginglasning
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Kom och grilla tillsammans

Vid förra föreningsstämman var det 
inte möjligt för oss i styrelsen att 

bjuda på en bit mat och dryck vilket vi 
annars brukar göra. Vi vill därför bjuda 
in till en gemensam aktivitet nu på 
sensommaren - grillning!

Föreningen har en gemensam 
grillplats som varit uppskattad av 

oss medlemmar. Vi har därför valt att 
uppgradera den och göra den mer fin 
och funktionell genom att sätta upp 

två murade grillar tillsammans med en 
asktunna. Grillarna kan användas av alla 
medlemmar. 

För att inviga de nya grillarna bjuds 
därför på gemensam grillning. 

Meddela att du är intresserad genom att 
maila styrelsen så bjuder vi på korv och 
dryck. Det finns också möjlighet att ta 
med eget att förtära.

Datum och tid: onsdag 26 aug, start kl. 18.30

Sedan flera år tillbaka har brf Annexet 
och brf Storstugan haft ett avtal om 

att nyttja Storstugans gym. Tyvärr så 
stängdes gymmet i mitten på mars på 
grund av Covid-19.

Som vi tidigare informerat om i 
Annexpress så skulle vi under en tid göra 

en undersökning om hur stort nyttjande 
våra boende har haft på gymmet. Under 
tiden 1/1-15/3 är det endast ca 10 personer 
som med regelbundenhet har nyttjat 

gymmet. Därför togs beslutet att det inte 
längre var försvarbart för brf Annexet att 
betala 75.000:-/år för den tjänsten. Detta 
trots att vi gjort reklam för möjligheten 
att träna där så har intresset varit svalt 
och avtalet har därför sagts upp till 30/6.

I vår dialog med Storstugan har vi 
öppnat för alternativa lösningar för att 

låta våra boenden nyttja deras gym, som 
exempelvis klippkort eller månadskort 
och vi återkommer då vi får nya besked.

Gymmet i Storstugan
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Bokning via internet snart möjligt

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.

I nummer 3/19 av AnnexPress meddelade 
vi att hemsidan var på väg att få en 

uppdatering. Tyvärr skedde inte detta 
som planerat då vi haft problem med vår 
leverantör, så väl den nya plattformen 
som bristfällig support av den. Vi har därav 
valt att gå bort från den leverantören i sin 
helhet och konstruerat en egen plattform - 
och den är nästan helt klar!

Inom en snar framtid kommer hemsidan 
att ligga nere under en kortare period 

och när den nya hemsidan väl kommit 
upp kan det vara vissa funktioner som 
inte helt fungerar innan allt har kommit på 
plats. Men när flytten väl är klar kommer ni 
garanterat ha en mycket bättre upplevelse 
av föreningens hemsida än vad som 
erbjuds i dagsläget!

Vårt tidigare styrelserum på parksidan 
mellan Bg. 4 och 6 är på väg att bli 

vår nya föreningslokal. När vi är helt 
klara finns där ett rum som kommer att 
kunna bokas för träffar eller aktiviteter 
för föreningens medlemmar. Som 
HSB-förening finns ett tänk med att ha 
aktiviteter/kurser som kan glädja våra 
boende. Det kan exempelvis handla 
om regelbundna träffar för daglediga. 
Rummet kommer att vara bokningsbart 

och kostnadsfritt för öppna aktiviteter. 
Det kommer även att finnas möjlighet 
att boka rummet för privata saker och då 
mot en avgift.

Vi vill även passa på att efterlysa 
en eller flera personer som vill 

vara ansvariga och som vill  samordna 
föreningens aktiviteter för boende.

Är du den vi söker? Prata med Styrelsen.

Med vårt gamla system kunde man 
boka tvättstugetid via Internet. 

Givetvis är det en funktion som finns i det 
nyinstallerade systemet också. Däremote 
har aktivering av detta fått vänta.

Inom en snar framtid kommer ni få ett 
brev med inloggningsuppgifter, och 

bokning via Internet kommer därav åter 
bli möjligt. Bokning av föreningslokalen 
kommer använda samma portal!
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