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Med solen glittrandes från en klarblå 
himmel kan vi nu konstatera att 

våren är ordentligt på ingång. Vi har 
redan passerat april månad och det går 
att hitta vårblommor vid gräskanten. Det 
har varit en lång och på många sätt tuff 
vinter. I skrivande stund hoppas jag att vi 
på allvar lagt pandemin bakom oss och 
jag ser fram emot att det fortsätter så utan 
bakslag. Tyvärr har andra moln kommit på 
vår himmel i och med kriget i Ukraina. Det 
är med stor sorg som vi ser hur människor 
flyr sina hem och många dödas. Självklart 
påverkar det oss alla och en oro och ett 

deltagande för de som har det svårt lägger 
sig även över vårt land.

Vår omtyckta fastighetsskötare Göran 
från Cura har nu gått i pension. Han 

är väldigt saknad, både av oss i styrelsen 
och boende i föreningen. Göran tackades av 

med en blombukett 
från alla boende 
genom mig.

Hälsningar
Tina Ottosson

Styrelsen vill redan nu bjuda in till årets 
stämma som kommer att hållas tisdag 21 maj 

kl 19.00. Det är roligt att vi äntligen kan mötas 
till en gemenskap där vi får ses och umgås med 
varandra. Vi vill att du redan nu bokar in datumet 
i din kalender. Kallelse med dagordning och var vi 

ses kommer lite längre fram. Vi vill även passa på 
att berätta att vi i samband med stämman kommer 
att bjuda på lite gott att äta och dricka. Inbjudan 
och mer information kommer. 

 — Känn dig varmt välkommen att delta!
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Ordförande har ordet

Boka den 21 juni kl 19.00 för årets föreningsstämma



Det har varit en arbetsam tid i styrelsen sedan förra 
stämman med en ledamot som direkt avgick av 

privata skäl och ytterligare några har haft andra anledningar 
till att arbetsinsatsen varit begränsad. När vi lyfte 
resursproblematiken med HSB fick vi hjälp med en fantastisk 
lösning. Några av er har kanske redan träffat Gustav Wallinder 
från HSB, som sedan 10/1 2022 gått in som styrelseresurs 
på halvtid. Det betyder att han tar hand om inkorgen med 
ärenden från er medlemmar och har även klivit in i rollen 
som sekreterare och administratör.

Förutom att arbeta för brf. Annexet så är han även resurs 
på 50% för brf. Venus i Grindtorp. Styrelsen är otroligt 

tacksamma för den hjälp vi får och återigen behöver vi lyfta 
hur viktigt det är att vi medlemmar hjälps åt för att arbetet 
i föreningen ska fungera på bästa sätt.

Boule är ett spel som i stort sett alla kan delta i. Det är 
lätt att lära sig och reglerna är enkla att förstå även för 

en nybörjare. Framförallt så är det en aktivitet som främjar 
socialt umgänge. Brf Spegeln i Gribbylund invigde sin bana 
2016 och sedan dess har verksamheten växt och man drar 
igång så snart snön är borta och man håller på tills snön 
faller igen. 

Även vi som bor i Annexet har ju en boulebana och nu 
erbjuder sig en av Spegelns eldsjälar att komma till oss 

och berätta hur de arbetade med att få igång aktiviteten i 
Spegeln med förhoppning om att även Annexets bana blir lika 
flitigt utnyttjad. I framtiden hägrar gästspel hos varandra med 
många tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan föreningarnas 
medlemmar om allt som rör boule, boende och allt annat 
aktuellt. Håll utkik efter anslag när första träffen blir. Haka 
på, det här är kul.

Gustav Wallinder - ny styrelseresurs

Nu skall vi lära oss spela boule

Som en del av styrelsen får du nya vänner som 
bor på nära avstånd och en ny erfarenhet att 

sätta på ditt cv. Styrelsen är en viktig pusselbit i det 
goda boende som föreningen erbjuder - ta chansen 
att påverka ditt boende och dess omgivning. 
Ansök idag och bli en del av gemenskapen! Du 
får ett rimligt arvode för det arbete du tillför till 
föreningen. Om du själv är intresserad eller vet 
någon bra kandidat som bor i föreningen, maila 
gärna till valberedningen.

Jonas Tan, valberdning@brfannexet.se

Nya medlemmar till styrelsen sökes!



För att bedöma hur bra en bostadsrättsförening mår, 
brukar jag utgå från några nyckeltal:

-  Sparande till framtida underhåll
-  Föreningens belåning
-  Föreningens räntekänslighet

Sparande till framtida underhåll

Ett centralt nyckeltal är sparande till framtida underhåll. 
Detta beskriver hur föreningen mår på lång sikt. Man 

räknar fram detta tal genom att ta årets resultat och addera 
årets utförda underhåll och avskrivningar. Resultatet blir 
ett justerat resultat som delas med totala kvadratmeter så 
får man sparandet per kvadratmeter och kan jämföra detta 
med andra föreningar. I Annexet är sparandet till framtida 
underhåll 336 kr/kvm vilket är högt, under 200 kr är lågt. På 

en femgradig skala ger det betyget 5 för Annexet.

Föreningens belåning

Nästa nyckeltal är belåningen per kvadratmeter. Detta 
är svårt att jämföra med andra föreningar eftersom 

det kräver en jämförelse mellan likvärdiga föreningar. För 
Annexet är belåningen 4 106 kr/kvm vilket är att anse som 
normalt. På en femgradig skala ger det därför betyget 4.

Föreningens räntekänslighet

Hur känslig är föreningen för förändrade räntor? Om alla 
andra ekonomiska förhållanden är det samma, hur 

mycket behöver avgifterna förändras om räntan stiger med 
en procentenhet. Den totala låneskulden delas med det egna 
kapitalet. Räntekänsligheten för Annexet får 7 och får då en 
4 på den femgradiga skalan. Ken Larsson, vår HSB ledamot, 
förklarar här på ett enkelt sätt föreningens ekonomiska läge.

Det samlade betyget för Annexet grundat på dessa 
nyckeltal blir 4,34 vilket får anses vara mycket bra, 

med utrymme för förbättring.

Hälsningar
Ken Larsson

Vi har ett miljörum där vi har hämtning två gånger i veckan. Vi har 
uppmärkta fraktioner med vad som tas omhand i rummet. Ändå 

ställs ofta andra sopor på golvet eller läggs fel i de befintliga behållarna. 
Detta ger föreningen stora kostnader varje får som vi inte borde ha. Det 
som inte tas emot i behållarna måste vi ta hand om själva och inte bara 
ställa in i rummet. Det kan gälla glasflaskor, elektronik, glödlampor, trä 
och målarburkar. 

-  Glas läggs i glasiglos på Storstugans parkering vid plattorget.
-  Småelektronik och glödlampor kan lämnas i behållare utanför kassorna 
på Clas Ohlson eller på första våningen innanför utgången till garaget vid 
rullbanden ner till Rusta.
-  Övrigt som trä, möbler etc. får boende själva ombesörja och lämna till   
zHagby återvinningsanläggning.

HSB ledamot förklarar ekonomiska läget 

Om miljörummet

Enligt föreningens stadgar så är du skyldig att anmäla till styrelsen om du avser att hyra ut din lägenhet i andrahand. 
Det är för er egen säkerhet! Både som ägare av lägenheten och som hyresgäst tillsammans med alla andra boende här 

i huset. Vi i styrelsen vill givetvis ha koll på vilka som rör sig i huset. Obehöriga kan ta sig in där de inte borde vara. Vet vi 
vilka som rör sig i huset underlättar det vårt jobb att hålla oss alla säkra. Om du är intresserad av att hyra ut din lägenhet i 
andra hand måste du ansöka om tillåtelse hos styrelsen genom att skicka in ansökningsblankett för andrahandsuthyrning 
som finns att ladda ner från hemsidan.

Hyr du ut din lägenhet eller hyr du i andra hand?



Teknisk fastighetsförvaltning: Cura Center
Felanmälan, programmering av passerbrickor/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 kontaktformulär som finns 
på hemsidan: brfannexet.se/kontakt
Kontaktformuläret går även att använda för att nå            
förvaltare och föreningens valberedning.

Ekonomisk förvaltning: HSB Stockholm
Tar hand om fakturafrågor, köplats för garage/förråd 
och andra frågor relaterade till föreningens ekonomi.
Telefonnummer: 010-442 11 00
E-post: service.stockholm@hsb.se 
Web: hsb.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 4 och port 6.

skall säkerställa trygga utrymningsvägar 
i händelse av brand

På grund av att en extra våning byggdes till på vår fastighet, 
har brandreglerna för fastigheten uppgraderats vilket 

gör att vi, då byggnaden blev för hög för utrymning uppifrån, 
måste bygga så kallade TR2-trapphus. Konkret innebär 
det att vi i varje trapphus och på varje våningsplan måste 
sätta upp brandklassade dörrpartier från hisshallarna mot 
lägenhetsgångarna. Dörrpartierna kommer att se lite olika 
ut beroende på olika förutsättning på våningsplanen och 
vi håller nu på med upphandlingen så att tillverkningen av 
dörrpartierna skall kunna komma igång.

Arbetet kommer att påbörjas efter sommaren

Konsekvensen blir att en så kallade brandceller skapas 
som separerar trapphus från lägenheter så att en brand 

i en lägenhet kan inneslutas bättre. Ett stort arbete som vi 
enligt krav från Brandskyddsmyndigheten måste genomföra. 
När arbetet är klart har vi en godkänd brandskyddsplan med 
fungerande utrymningsvägar, vilket innebär att terrasserna 
på våning 8 inte längre kommer att användas för utrymning.

Föreningens skyddsrum finns i källaren 
på Biblioteksgången 2, 6 och 8. 200 

platser vardera i Biblioteksgången 2 och 
8 och 90 platser i Biblioteksgången 6 Titta 
efter skylten där det står skyddsrum. 
Skyddsrummen blev så sent som 2018 
godkända enligt MSB. I anslutning till varje 
skyddsrum finns nödutrustning lagrad. 
Skyddsrummen är just nu föremål för 
inventering.

För  ytter l igare information om 
skyddsrummen kan du gå in på 

följande länkar:

https://bit.ly/hsbskyddsrum

https://www.msb.se

Branddörrar på alla våningsplan

Här finns våra skyddsrum

Vägen på parksidan är dåligt skick och skall göras i ordning. Arbetet kommer att ledas av HSB mark. 
Under våren pågår planering och upphandling och vi räknar med att arbetet startar efter sommaren. 
Detta är steg 1 av 3 iordningsställandet av utemiljön på parksidan.

Vägen på parksidan görs i ordning


