
Press
HHösten är här och fina, soliga dagar med varma 
vindar övergår nu till dagar som andas höst kyligt 
väder. Det är en färgsprakande palett av färger och 
vän av höst kan glädjas åt naturens underverk. 
DDet är med stor glädje jag vill välkomna våra två 
nya styrelseledamöter  Luis Barriga och Ola Kellberg 
som  valdes in vid senaste årsstämman.
VVad är det som upptar en ordförandes tankar just 
nu? 
DDet går inte att låta bli att ta till sig informationen 
i media angående den ekonomiska situationen vi 
har i vårt land. Ökande priser på el, bensin och 
mat är bara några exempel på den osäkerhet vi 
har framför oss.
DDetta är även något som vi jobbar med i styrelsen. 
Tack och lov har vi en god ekonomi men vi behöver 
ändå ta höjd för kostnadsutvecklingen framöver. 
Läs mer på annan plats i bladet om det.
UUnder våren har vi arbetat med att ta fram en plan 
för brandskyddsarbetet (SBA). Vi har genomfört en 

inventering som har resulterat i ett omfattande 
ronderingsschema för vår fastighetstekniker Marcus 
från Cura. 
JJag vill även passa på att efterlysa intresserade 
boende till en grupp för gemensamma aktiviteter 
i vår förening. Det kan vara allt från träffar för 
daglediga, kurser/föreläsningar till glögg vid 
advent eller liknande. Välkommen att höra av dig 
till styrelsen.
ÖÖnskar dig en fin fortsättning på hösten!  
                                     – Tina 

Dessa 3 valberedare valdes av senaste stämma att 
arbeta för föreningsstyrelsens fortlevnad.
Luvig Pucek i 4:an har bott i föreningen ca 3år. 
Nybliven dubbelpappa, jobbar på bank, gillar fotboll 
och tar gärna sushi! Har inte jobbat direkt i styrelser.
–”Vad är bra med boendet?” Bra kommunikationer!
Eva Lindau i 6:an har bott föreningen ca 9 år och har 

ett förflutet som journalist men hon har nu mest 
politiska ambitioner i vår kommun. Hon har tidigare 
medverkat i vår styrelse.
–”Vad är bra med boendet?” Läget. En lugn gårdssida 
och den mer livliga sidan mot biblioteksgången.
–”Saknar?” Kanske enkla bord och stolar med 
parasoll på kullen, men allra helst att vi hade en 
övernattningslägenhet.
Arvi Laigar i 2:an har bott i föreningen ca 17 år. Han 
är suppleant i SVAF och han har tidigare medverkat i 
vår styrelse. Han jobbar i en firma för entreprenader.
–”Vad är bra med boendet?” Bra läge med service. 
–”Min lilla lägenhet har en dörr. Mitt vardagsrum 
är Täby Centrum”.
Passa på att språka med dem när du träffar dem!
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Hösthälsning till vår förening

FFredag den 14/10 slog vår nya lokalhyresgäst upp sina edag den 14/10 slog vår nya lokalhyresgäst upp sina 
dörrar och välkomnade sina gäster. dörrar och välkomnade sina gäster. Du hittar dem på u hittar dem på 
2:an, gaveln av huset mot fontänen.2:an, gaveln av huset mot fontänen.

Tre Valberedda!



SSom svar på fråga från stämman om hur en 
årsredovisning tas fram vill styrelsen förtydliga 
arbetsgången.
DDet är vår ekonom på ekonomiska förvaltningen, 
HSB Stockholm som ansvarar för att ta fram 
årsredovisn ingen med den ekonomiska 
sammanställningen. 
DDet styrelsen gör är att skriva årsberättelsen vilket 
görs tidigt på våren. Ekonomen fick också tidigt veta 
datum för stämman och att årsredovisningen ska 
delas ut senast tre veckor dessförinnan. 
II år var det flera faktorer som samverkade till att 
årsredovisningen var sen. Ekonomens arbete drog ut 
på tiden och kunde inte fastställas då man väntade 
in material från SVAF. Sedan tog det onormalt lång 
tid hos föreningens externa revisor.
SStyrelsen fick den klara årsredovisningen i mejl från 
revisorn så sent som fyra dagar innan stämman. 
Brukligt är att styrelse och föreningsvalda skriver 
under årsredovisningen med bank-id men det gick 
inte av speciella skäl och därför var årsredovisningen 

tvunget att skrivas under för hand på papper för 
att därefter skickas tillbaka till den externa revisorn 
på Borevision vilket tog fyra dagar extra. 
OOlyckligtvis var vår ansvariga externa revisor inte 
på plats, varför styrelsen inte fick tillbaka den 
underskrivna årsredovisningen förrän samma dag 
stämman var inbokad. Sist men inte minst skulle 
årsredovisningen även ha skickats till tryckeriet för 
skrivas ut vilket inte hanns med innan stämman. 
DDet är väldigt tråkigt att styrelsen inte kunnat 
medverka till att årsredovisningen kom fram i tid 
till stämman. Då det är flera parter inblandade 
och som är utanför styrelsens kontroll finns det 
en uppenbar risk att detta kan upprepas även i 
framtiden. Självklart kommer styrelsen att göra allt 
som går för att så inte ska ske!

PPå stämman fick styrelsen en fråga gällande 
balkongfonden som man betalar in till varje 
månad, samt det lån som togs i samband med 
bygget av balkongerna. 
SSyftet med balkongfonden var att först betala 
av lånet, och sedan när lånet var avbetalt börja 
spara för framtida renovering/upprustning av 
balkongerna. Ett sådant tillbygge orsakar på lång 

tid ökade utgifter för föreningen och kräver då 
ökade intäkter.
AAnledningen till att balkongfonds avgiften inte 
bakades in tillsammans med den vanliga avgiften 
är att när man byggde balkongerna så var det ett 
par boenden som valde att man inte skulle bygga 
en balkong vid deras lägenhet. Dessa lägenheter 
betalar därför inte en balkongavgift.

Förtydligande ang. framtagandet av årsredovisningen

Om steg 1/3 i  upprustningen av parksidan.

Styrelsens förhoppning hade varit att starta arbetet 
med att asfaltera om körvägen på parksidan och 
iordningställa marken vid entréerna som angränsar 
till körvägen.

Arbetet kommer att bli förskjutet pga att det är för 
kort tid för att hinna få levererat material i tid och 
entreprenören har varit bokad med annat arbete.
Dessutom hade vi riskerat att det skulle bli uppehåll 
pga kyla innan arbetena hunnit bli klara.
Entreprenören, Lövhagen Mark & Trädgård, kommer 
därför att påbörja arbetena i april 2023 och beräknar 
vara klara innan sommarsemestern i juli.

Upprustning av utemiljö på parksidan

Balkongfonden

Styrelsen kommer att aktivera 
vår Facebooksida "Brf Annexet" 
med löpande information som 
berör oss alla t.ex. kommande 
åtgärder, pågående ärenden, 

sociala evenemang m.m. Du som boende kan bidra 
med information som t.ex. felanmälda hissproblem, 
dörrproblem i gemensamma utrymme och dylikt.
Sidan kommer att vara privat till registrerade 
boende. Mer information kommer på själva sidan.



TTvättstugan - städa efter dig!
NNär boende nyttjar våra tvättstugorna är det viktigt 
att de lämnar välstädad efter sig. Vi får många 
klagomål över att det ser mycket stökigt ut när 
nästa person anländer. Ta ansvar!
AAvfall - högre kostnader pga felsortering
KKostnaderna för föreningens sophantering har ökat 
kraftigt eftersom sorteringen inte sköts.
II de stora kärlen skall hushållsavfall kastas. I de små 
kärlen får ENDAST matavfall kastas. Kastar  man fel 
räknas det som blandavfall och då mångdubblas 
taxan direkt även om EN enda påse med fel avfall 
kastats i matavfallskärlet.
DDet är viktigt att endast påsar som är anpassade 
för återvinnings av matavfall används.
NNytt städavtal med XLNT
FFrån 1 oktober 2022 byter Brf Annexet städbolag. 
Vi tackar HSB städ för deras tidigare insats och 
välkomnar XLNT till vår fastighet. XLNT har även 
hand om städningen av Täby C och våra garage.
GGaragestädning den 15/11
TTisdagen den 15 november 07:00-17:00 är det 
åter igen dags att städa garaget.  Alternativ 
parkeringsplats finns vid Järvenpää mellan Norra- 
P och Storstugan.
SSAMTLIGA bilar behöver flyttas ut, även de som 
står under täcke. Det finns bilar som vid tidigare 
städdagar inte flyttats vilket inneburit att vi fått 
betala för städning som inte kunnat utföras. 
Dessutom behöver vissa platser saneras vilket 
kräver tömda utrymmen.
VViktigt att annat såsom bildäck och olika typer av 
virke tas bort (detta skall sedan inte tillbaka)
HHissknappar & passerbrickor till källaren
DDet har gått lite trögt att få klart alla byten av 
hissknappar och displayer till hissarna. 
DDe knappar och vred som tidigare inte bytts ut är e knappar och vred som tidigare inte bytts ut är 
nu åtgärdade. nu åtgärdade. Dock kommer vi att begära att nya ock kommer vi att begära att nya 
stängningsknappen byts ut igen då den fick fel färg. stängningsknappen byts ut igen då den fick fel färg. 
Men den fungerar i alla fall nu.en den fungerar i alla fall nu.
AAptusläsare för  passerbrickor kommer att tusläsare för  passerbrickor kommer att 
installeras i hissarna för nedfärd till källaren och installeras i hissarna för nedfärd till källaren och 
på källarvåningen utanför hissarna för uppfärd.på källarvåningen utanför hissarna för uppfärd.
VVi har haft  tekniska problem med behörigheter i har haft  tekniska problem med behörigheter vid id 
programmering av Aptussystemet men det skall vara programmering av Aptussystemet men det skall vara 
löst nu.löst nu. Därmed hoppas vi detta blir klart i närtid.

BBranddörrar - dörröppnare på gångranddörrar - dörröppnare på gång
IInstallation av branddörrar pågår för fullt på nstallation av branddörrar pågår för fullt på 
samtliga våningsplan. Dörrarna monteras vartefter samtliga våningsplan. Dörrarna monteras vartefter 
de levereras och därför är det inte klart på alla de levereras och därför är det inte klart på alla 
våningsplan i alla trapphus ännu.våningsplan i alla trapphus ännu.
DDe nya dörrarna är ett myndighetskrav då huset i nya dörrarna är ett myndighetskrav då huset i 
och med påbyggnaden blev högre.och med påbyggnaden blev högre.
VVi har påtalat vissa brister i installatonen varför i har påtalat vissa brister i installatonen varför 
en del dörrar kommer att behöva flyttas in lite i en del dörrar kommer att behöva flyttas in lite i 
gångarna för att inte krocka med hissdörrarna. Vi har gångarna för att inte krocka med hissdörrarna. Vi har 
även påtalat att vissa tätningslister sitter löst. Det även påtalat att vissa tätningslister sitter löst. Det 
bör vara åtgärdat nu men en slutbesktning kommer bör vara åtgärdat nu men en slutbesktning kommer 
naturligtvis att ske efter fullbordad installation.naturligtvis att ske efter fullbordad installation.
VVi vet att många har problem med att öppna dörrarna nga har problem med att öppna dörrarna 
som kan upplevas som ganska tunga. Därför har som kan upplevas som ganska tunga. Därför har 
styrelsen beslutat att installera dörröppnare till styrelsen beslutat att installera dörröppnare till 
samliga dörrar. Dessa kommer då att kunna öppnas samliga dörrar. Dessa kommer då att kunna öppnas 
med en knapp på vardera sida om dörren.med en knapp på vardera sida om dörren.
NNär allt är klart hoppas vi att alla känner sig trygga är allt är klart hoppas vi att alla känner sig trygga 
inne i sina bostäder och att alla känner sig trygga inne i sina bostäder och att alla känner sig trygga 
med att enkelt kunna ta sig ut vid behov.med att enkelt kunna ta sig ut vid behov.
BBoettentvisten till tingsrättenoettentvisten till tingsrätten
EEfter ett sista försök till förhandling med Boetten fter ett sista försök till förhandling med Boetten 
har vi nu sänt in hela vårt ärende med våra krav har vi nu sänt in hela vårt ärende med våra krav 
till Stockholms tingsrätt.till Stockholms tingsrätt.
FFöreningen har krav på upplåtelseavgifter, räntor öreningen har krav på upplåtelseavgifter, räntor 
och viten för dessa, kostnader för ny brandlösning och viten för dessa, kostnader för ny brandlösning 
samt blandade kostnader för skador föreningen fått samt blandade kostnader för skador föreningen fått 
åtgärda på Boettens bekostnad. Våra krav uppgår åtgärda på Boettens bekostnad. Våra krav uppgår 
till en bit över 20 miljoner kronor och vi har ett till en bit över 20 miljoner kronor och vi har ett 
juridiskt ombud som hjälper oss med detta.juridiskt ombud som hjälper oss med detta.
BBoetten har i sin tur krav på föreningen för oetten har i sin tur krav på föreningen för 
omdragning av ventilation i samband med omdragning av ventilation i samband med 
tillbyggnaden. Vi har reklamerat arbetet och vi tillbyggnaden. Vi har reklamerat arbetet och vi 
sagt att vi betalar när felen åtgärdats. sagt att vi betalar när felen åtgärdats. Boetten har oetten har 
inte visat något intresse att åtgärda de fel som  inte visat något intresse att åtgärda de fel som  
konstaterats varför även detta behöver redas ut.konstaterats varför även detta behöver redas ut.

Vår förvaltare Cura informerar



Teknisk fastighetsförvaltning: Cura Center
Felanmälan, passerbrickor/porttelefon & frågor om 
fastigheten. Styrelsen blir inkopplad ifall ärendet kräver det.
Telefonnummer: 08 - 21 91 11
E-post: info@curacenter.se
Webb: curacenter.se

Ekonomisk förvaltning: HSB Stockholm
Fakturafrågor, köplats för garage/förråd, ekonomi.
Telefonnummer: 010-442 11 00
E-post: service.stockholm@hsb.se 
Webb: hsb.se

Hiss felanmälan: Hissgruppen AB
Telefonnummer: 08 21 33 00 (dygnet runt)
E-post: info@hissgruppen.se
Webb: hissgruppen.com

Kontakt till styrelsen/föreningen
E-post: styrelse@brfannexet.se
Telefonnummer: 08 - 758 90 88
Brevlåda finns på parksidan, mellan portar 4-6.
Postadress: HSB Brf Annexet i Täby
                     Biblioteksgången 6, 183 70 Täby
Webb: www.hsb.se/stockholm/brf/annexet/

MMed allt som händer runt oss i världen med 
kriget i Ukraina, skenande el-priser & skyhög 
inflation, är det många som undrar hur detta 
kommer påverka vår förenings ekonomi.
SSom vi påtalat tidigare i förra upplagan av 
Annexpress och på stämman har vi i grunden en 
väldigt god ekonomi. Flera frågor som dykt upp 
rör våra lån, el-kostnad samt uppvärmning.
LLån - Vi har ett hos Stadshypotek AB som är 
på gång att omförhandlas. I dagsläget har vi 
1,41% ränta på 15,4 mKr. Våra totala skulder 
uppgår till ca 69 mKr. Det lån som är uppe 
för omförhandling är en relativt liten del av 
vår totala skuld. Resterande lån är inte uppe 
för förhandling förrän mot slutet av 2023 
och slutet av 2024. Vi kommer garanterat få 
en högre ränta, men i dagsläget kommer det 
troligen inte påverka vår ekonomi särskilt 
mycket.
EEl-kostnaden: Föreningen har fram till 2022-
12-31 ett bundet elavtal på 0,45 öre/kWh. 
Detta avtal kommer omförhandlas och vi är 
i dagsläget inte säkra på hur vi kommer gå 
vidare. Det troliga är att vi kommer få ha kvar 

det som rörligt då det i dagsläget är mycket 
dyrt att binda elpriset. Föreningen gör av med 
ca 300,000 kWh/år. Vi misstänker att detta 
kommer vara den största ökningen i kostnad.
UUppvärmningen i vårt hus sker genom SVAF/
TFAB. Vilket i dagsläget är en fördel för 
oss då uppvärmningen inte påverkar vår 
elförbrukning. SVAF/TFAB bränner framför allt 
flis men också lite pellets för att värma upp. De 
håller på att undersöka hur de påverkas och 
ifall de kommer få ökade kostnader.
VVi kan tyvärr i dagsläget inte säga exakt hur 
dessa förändringar kommer påverka oss i 
BRF Annexet, det kan ingen göra. Annat än 
att det kommer kosta mer samt att vi kommer 
behöva spara mindre. Men med det sagt, vi 
har ett budgetmöte i slutet av oktober där 
vi förhoppningsvis vet mer. Där kommer vi 
bestämma svaret på mångas underliggande 
fråga: Kommer vi höja avgifterna?
EEn sak vi redan nu kan säga är att om vi 
behöver höja avgifterna så handlar det inte 
om en chockhöjning. Man kan också tänka 
att det kanske är dags ändå - avgifterna har 
inte höjts hos oss på ca 10 år.

Hur påverkas Föreningens ekonomi?

Under sena sommaren och 
hösten har det kommit in ett 
flertal klagomål till styrelsen 
om personer som rör sig i huset 
som troligen inte hör hemma 

här. Samt misstankar om att det kan drivas olaglig 
verksamhet
Styrelsen vill påtala att om någon försöker tränga 
sig in bakom er i portarna - släpp inte in dem. Kolla 
vad de har för ärende i vårt fina hus. 

Om ni ser något misstänkt - dokumentera, filma 
eller fota. Skicka det sedan till oss i styrelsen. Utan 
dokumentation kan varken vi i styrelsen eller polisen 
göra något om det skulle vara så att vi behöver 
vidta åtgärder.
Ring polisen om du ser ett pågående brott.
Förklaring: Det är inte styrelsen som kontaktar 
polisen åt boende utan de gör själva anmälan men 
meddelar styrelsen vad som händer.

Grannsamverkan & Trygghet


