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Äntligen sommar och sol och värme. 
Det är med glädje som vi kan se att 

bygget på våning 8 i stort sett är klart. 
Boettens byggbarack är borta sedan några 
veckor, allt material tas bort allteftersom 
och de återstående byggställningarna 
som dröjt sig kvar är också nedtagna. 
Boetten har även påbörjat återställning 
av marken där de haft barack, lagrat 
material och haft containrar. Äntligen får 

vi tillbaka vår mark och kan börja tillbringa 
tid på vår parksida. Det är förstås extra 
välkommet eftersom sommarperioden är 
här. Grillarna är på plats och det går bra 
att ta ett parti boule på banan. 

Jag vill tillsammans med hela styrelsen 
i Brf Annexet önska alla boende och 
hyresgäster en riktigt skön sommar!

Hälsningar Tina Ottosson

Sommarhälsning från Tina

Årets andra nummer av brf Annexets 
informationsblad har bytt namn till 

Annexpress. 
De minnesgoda vet att styrelsen i 

höstas utlyste en tävling om vad bladet 
ska heta. Sent om sider kom två förslag 
in; Axent och Annexpressen. 

Styrelsen valde det senare och ändrade  
lite till Annexpress. Den anonyme 

bidragsgivaren får gärna höra av sig 
till    annexpress@brfannexet.se för det 
utlovade priset - en blomma. 

(Dock ingen julblomma)

Regnet strilar - till nytta för växtligheten. Brf Annexets parksida grönskar åter, byggfuttarnas märken försvinner 
och nya gräsmattor är på gång...
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Elin Axelsson, 26 år, är nyvald ledamot i 
brf Annexets styrelse. 

 — Spännande, tycker hon, och 
samtidigt ganska självklart. 

Hon vill vara med och 
se sammanhangen, veta 
vad som händer i huset 
och kunna hjälpa till.

 — Min sambo Leo och 
jag har faktiskt rätt länge 
pratat om att bli aktiva i 
bostadsrättsföreningen 
och vi meddelade också 
valberedningen. Det 
dröjde ett tag, men nu är 
vi där!Elin och sambon Leo 

Lantz flyttade in 
på Biblioteksgången 
4 för ganska precis tre 
år sedan. Elin kommer 
ursprungligen från 
Västerås, dit Leo flyttade 
för att plugga. När de 
kände att de båda ville till 
Stockholm, blev det Täby 
där Leo tidigare bott. 

 — Vi trivs jättebra. 
Och jag går till mitt arbete 
två, tre minuter innan min 
arbetstid börjar.Elin är utbildad socionom och jobbar 

som socialsekreterare på Täby 
kommun. Sedan kommunhuset flyttade 
från Roslags Näsby till Esplanaden har 
hon extremt nära till sin arbetsplats.

 — Jag trivs med att jobba åt 
kommunen. Nu ska jag vara med i en 

reklamfilm på kommunens hemsida, där 
man efterlyser fler socialsekreterare. Vi 
behövs, inte minst för barn och ungdomar, 

som jag arbetar med.

Hur tror du att arbetet 
i styrelsen blir?

 — Arbetskrävande 
där också! 

 — Jag hade nog 
inte riktigt förutsett 
det stora ansvaret och 
de många projekten 
som styrelsen arbetar 
med. Men det ska bli 
kul. 

 — D e s s u t o m 
tycker jag att det är 
viktigt att vara med 
och ta ansvar och ha 
möjlighet att påverka. 
Man kan inte klaga 
på en massa saker i 
fastigheten och sen 
inte vilja delta.

 — Styrelsen verkar 
fungera bra och jag 
gillar att det finns en 
öppenhet kring vad 
som ska göras.

 Utöver arbete och styrelse är Elin 
intresserad av att laga mat, gärna 
tillsammans med Leo. Att träna på gym 
tar också en del av hennes fritid. SATS 
ligger på ett par minuters avstånd.

 — Ja, jag bor helt perfekt...

“Klart jag vill vara med och ta ansvar”

 Elin Axelsson och Leo Lantz är alltså sambor - och nya styrelseledamöter. För den som undrar 
är detta tillåtet enligt stadgarna, så länge inte båda innehar poster som ordförande, vice 
ordförande, sekreterare och kassör. De kan inte heller attestera varandra.
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• Jonas Berndtsson, ansvarig för ekonomifrågor i brf Annexets styrelse, redovisade 
föreningens ekonomi och förklarade bland annat att det finns en diskrepans mellan  
föreningens stadgar och den ekonomiska plan som har tagits fram i samband med 
bygget på taket. En ändring av avgifterna har därmed skjutits fram.

• Jonas Berndtsson redogjorde också för föreningens engagemang i fjärrvärme-
produktionen i Arninge via SVAF och TFAB (Storstugan, Volten Annexet, Farmen 
och Täby Fjärrvärme AB). Han konstaterade att i jämförelse med andra, likvärdiga  
föreningar, håller SVAF ett lägre värmepris.

• Stämman beslutade att bifalla motionen om markiser på våning 8 och därmed  
också ändringen i föreningens ordningsföreskrifter (som omfattar förbud mot  
markiser på övriga våningsplan). De boende på våning 8 betalar markiserna själva 
plus övriga avgifter som eventuellt bygglov m.m.

• Lida Vahid från styrelsen presenterade förslaget om förändrad sophantering i 
brf Annexet. Stämman fastställde styrelsens förslag och stämmoordföranden  
påpekade vikten av att styrelsen tar till sig stämmans önskemål om utökad  
medlemsdialog.

• Föreningens stadgeändringar, som beslutades på stämman, omfattar dels en  
komplettering till gällande lagstiftning, dels en anpassning för att beräkna andels- 
talen i den nya ekonomiska plan som antogs i januari 2018. En andra läsning av 
stadgarna sker vid extrastämman den 26 juni.

• Information gavs också om styrelsens arbete för att byta ut källarförrådens fronter, med 
start i höst (vecka 40) och om det framtida fasadbytet som ligger i underhållsplanen.

• De avgående styrelseledamöterna Alexander Holmberg, Marianne Kilter, Arvi Laigar  
och Eva Lindau, samt suppleant Anders Lekman, avtackades med blommor.

Ordförande: Tina Ottosson
Vice ordförande: Simon Wagemyr
Sekreterare: Elin Axelsson
Ekonomiansvarig: Jonas Berndtsson
Övriga ledamöter: Lida Vahid, Leo Lantz och 
Carolina Taube Persson (HSB-representant)

Övriga poster:

Representanter i SVAF (Bostadsrätts- 
föreningarna Storstugan, Volten, Annexet  
och Farmen i gemensamt fjärrvärme- 
projekt): Jonas Berndtsson, ledamot och 
Arvi Laigar, suppleant.

Representanter i Garagesamfälligheten 
(med Rodamco och Täby kommun):  
Leo Lantz

Representanter på distriktsstämman för 

HSB: Leo Lantz och Simon Wagemyr

Revisorer är fortsatt Gunilla Lindberg-Wada 
och Merdan Yildirim.

Till valberedning utsågs Yngve Jansson och Ma-
rianne Kilter, med Yngve som sammankallande.

Detta är den nya styrelsen

Kort information från årsstämman
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Gammal passerbricka för gymmet
Nya stadgar enhälligt tagna
Connys tankar om tvättstugebokning

Telefon 08-758 90 88

Vi har en gemensam styrelsetelefon, med ambition att  
någon ur styrelsen ska kunna svara på samtalen. Om du ej 
får omedelbart svar, maila gärna: styrelse@brfannexet.se

Postadress: HSB Brf Annexet, Biblioteksgången 6 
                          183 70 Täby

Styrelselokalen har också en brevlåda på parksidan, 
mellan BG 4 och 6.

Kontakt till styrelsen:

De medlemmar i brf Annexet som 
fortsätter att nyttja gymmet i 

Storstugan ska behålla den passerbricka 
som tidigare har använts. Brf Storstugan 
har ett eget nyckelsystem och deras 
motionslokal passar sålunda inte in i brf 

Annexets nya system.Nyinflyttade i brf Annexet som vill ta 
till vara på den goda möjligheten att 

gymma, kan gå till Storstugans kontor 
på Åkerbyvägen 86 och få en nygammal 
bricka.Vid en extra föreningsstämma den 26 

juni har nu beslutats om nya stadgar 
för brf Annexet, efter förslag från HSB och 
Annexets styrelse.HSB:s stadgar är en anpassning till ny 

lagstiftning från 1 juli 2017.
Styrelsens komplettering är en 

anpassning till andelstalen i den nya 
ekonomiska planen som antogs för 
föreningen i januari 2018. En första läsning för de förändrade 

stadgarna gjordes vid den ordinarie 
stämman 27 maj 2019. De nya stadgarna 
togs enhälligt.I och med att det nya, elektroniska 

bokningssystemet startar, försvinner 
möjligheten att välja tvättstuga. Jag har 
förstått att detta har mötts av blandade 
känslor och att förändringen kan 
upplevas som jobbig för vissa. Jag vill 
gärna förklara varför förändringen görs, 
ur ett förvaltarperspektiv.

Man kan jämföra en tvättmaskin med 
en bilmotor. Bilmotorn mår inte bra av att 
stå still under en längre period - så inte 
heller en tvättmaskin. Därför ser vi bara 
fördelar med att bokningarna fördelas på 
alla tvättstugor.

Att byta ut en maskin är mycket 
kostsamt och belastar alla i föreningen. 

Om vissa tvättstugor står outnyttjade 
kan deras avlopp sättas igen och torka, 
vilket kan skapa översvämningar med 
följdskador på ytskikt och bjälklag.En jämn förslitning på samtliga 

maskIner underlättar för planerat 
underhåll, och leder till lägre kostnader 
och bättre maskiner för alla.

Så även om detta innebär nya 
tvättstugor för en del boende, så finns 
det en vinst i systemet. Och det behöver 
faktiskt inte bli sämre.

 

Conny Brithén, Cura
Er omtänksamme förvaltare
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