
Press
VVälkomna till ett nytt år i vår förening. Vi hade ett 
bra avslut på 2022 och jag vill tacka alla som deltog 
på extrastämman i början på december. Två viktiga 
beslut togs. Protokollet från extrastämman hittar du 
på tavlorna i portarna.
VVi är redan en bra bit in på det nya året och arbetet 
pågår för fullt. Det kommer hända mycket framöver 
och det känns väldigt bra att kunna lägga till start av 
fönsterbytet och steg 1 i renoveringen av Parksidan 
under våren. 
TTillsammans med fastighetsförvaltare Conny har 
jag under en lång tid arbetat med planering och 
förberedelser inför detta. 
TTill vår hjälp i fönsterbytet har vi Daniel Grönlund på 
Kreativ Byggkonsult som håller i själva genomförandet 
och det är honom ni vänder er till med eventuella 
frågor. Hans kontaktuppgifter, och även mailadresser 
till Svea fönster, finns med i informationen som 
lämnats ut till boende.
II april startar vi även upp med asfaltering av körvägen 
på Parksidan och iordningställande av kringytor längs 
med fasad, entréer och vid sopstationerna. Det 
blir även nya planteringsytor och cykelparkeringar 
mm. Vi kommer att se över tillgängligheten under 
byggtiden och detta kommer vi att lösa detta 

med en tillfällig alternativ körväg under tiden de 
gör asfalteringsarbetena. Vi kommer att hålla er 
underrättade om arbetena framöver.
AAtt vi jobbar för att underhålla och utveckla vår 
fastighet är viktigt då vi annars halkar efter och 
åtgärderna kommer att bli betydligt mera kostsamma 
längre fram. 
JJag ser också fram emot att du vill vara med och 
arbeta för vår förening. Valberedningen är redan 
i full gång med att rekrytera till de olika rollerna. 
Har du inte redan fått en påringning på din dörr så 
ta gärna kontakt med dem om du vill veta mer. Läs 
även mer på annan plats i bladet.
ÖÖnskar er alla en fortsatt fin och solig vår!
HHälsningar
       – Tina

Men alla människor då ?
Må n ga  v o r o  k a l l a d e 
och i alla fall 16 från oss 
boende och en handfull 
från styrelsen närvoro.
B ra s a n  f i c k  Yo u Tu b e 
hålla med, inspelad av 

Filadelfia med lugn musik till.
Glöggen från flaska i skåpet i köket till kanna på 
bänken till mikron till pappmuggar till törstande 
- så blev det bra tillsammans med pepparkakor 
(med ädelost på för de som önskade).
Tack till alla er som trotsade kylan och kom! 
Trevligt att träffas!
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Ordförande har ordet

Det blev glöggmingel 12 december!

Container på väg 
FFrån och med 24 mars till 4 april kommer det att 
finnas en container ute på Biblioteksgångens parksida 
där du får kasta material som du vill bli av med.
II containern får du INTE kasta: 
- Asbest, byggskivor, takskivor, rörisolering 
- El-avfall, sladdar, batterier, solcell 
- Produkter med freon, kylskåp, frysbyxor 
- Ljuskällor, lysrör, lågenergilampor, glödlampor 

-- Hushållsavfall, köksavfall, sopor 
- Farligt avfall, däck, målarfärg, kemikalier, olja 
- Lösningsmedel, impregnerat material



VVi kommer att införa 
ändringar enligt denna 
lag i våra stadgar; detta 
kommer att ske vid en 
stämma senare i år.

II vår årsredovisning skall vi komplettera följande  
nyckeltal för att mäklare/köpare skall få en bättre 
uppfattning om föreningens ekonomi:

 — åårsavgift/kvm 
 — sskuldsättning/kvm
 — ssparande/kvm
 — eenergikostnad/kvm
 — rräntekänslighet

FFör bostadsrättshavare (vi alla boende) både skärps 
och stärks möjligheter till renovering.
TTydligare regler införs vad gäller renovering av 
bostadsrätter. Det krävs uttryckligt tillstånd från 
styrelsen för ingrepp i bärande konstruktion, 
ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, 

värme eller gas men även för ingrepp i ventilations- 
och rökkanaler samt åtgärder som påverkar 
brandskyddet; allt detta utgör en väsentlig förändring 
av lägenheten. Det mesta av detta gäller redan i våra 
nuvarande stadgar.
FFrån 1 januari 2023 kommer hyresnämnden att 
kunna ge tillstånd till renoveringar i bostadsrätt 
på ansökan från medlem som inte har fått sådant 
tillstånd av styrelsen.
NNy förverkandegrund införs. Bostadsrätten kan 
förverkas om bostadsrättshavaren utför olovliga 
åtgärder som inte kan ses som ringa och

 — iinte vidtar rättelse efter uppmaning
 — iinte får tillstånd av hyresnämnden

EEn förutsättning för förverkande är att föreningen 
anmanar bostadsrättshavaren att vidta rättelse 
senaste två månader efter vetskap om den olovliga 
åtgärden. Reglerna gäller också endast de åtgärder 
som utförts efter 1 januari 2023.

II mitten av januari satte vi upp skyltar med tydliga 
anvisningar om rätt sortering av avfall.

FFöretaget som hämtar soppor har märkt en 
förbättring, dock inte i den omfattning som 
förväntades.
TTyvärr förekommer det fortfarande att några boende 
kastar otillåtet avfall (flaskor, möbler) eller inte viker 
ihop stora kartonger, vilket fyller kärlen snabbt.
VVi har i styrelsen diskuterat att eventuellt installera 
bevakningskameror för att kunna identifiera boende 
som bryter mot reglerna.
EEnligt lagen kan en bostadsrättsförening utan 
myndighetstillstånd installera en bevakningskamera 
som filmar i miljörummet. Måste vi gå så långt?

Ny bostadsrättslag fr.o.m. 2023

Vi har uppdaterat porttelefoner så att telefonnumren 
har ändrats från dolda nummer till synliga.
Dessa nummer här nedan tillhör porttelefoner : 
    08-7585735, 08-7589988, 08-7921805 
    08-7922391, 08-7923729

Det smidigaste du kan göra för att veta 
vilket nummer som är kopplad till din 
port, är att testa ringa dig själv från din 
porttelefon och därefter spara det numret 
i din mobil bland dina kontakter och döpa 
det till "Porttelefon".

Vem ringer: porttelefon eller säljare?

Bevakningskamera till miljörummet?

Sedan vår Facebookgrupp skapades i oktober 2022 
har 54 personer gått med i gruppen där styrelsen 
delar löpande information ang. pågående eller 
kommande åtgärder, evenemang, möte m.m. Vi fick 
återkoppling från några boende som inte använder 

Facebook. Några känner sig uteslutna. Vi vill påpeka 
att gruppen är ett komplement, inte en ersättning, till 
befintliga informationskanaler som t.ex. hemsidan, 
info-tavlor i entréer, AnnexPress och info-blad som 
delas ut i brevlådor. 

Vår privata Facebook grupp växer



Kommande fönsterbyte 
AArbetet med att byta 
fönster i nästan hela 
fastigheten (nybyggda 
våningen undantagen) 
har gått in i nästa fas. 
Fönster mäts och beställs 
från tillverkaren.

AArbetet planeras att påbörjas under April och sedan 
slutföras i början av November
DDet är företaget Svea Fönster som fått uppdraget att 
byta fönstren och föreningen har tagit hjälp av Kreativ 
byggkonsult att projektleda arbetat. Det är samma 
företag som vi tog hjälp av vid fasadrenoveringen 
och de gjorde ett bra jobb. Därmed hänvisar vi alla 
frågor rörande detta till dem.
DDet erbjuds möjlighet att köpa till persienner. Vill 
man behålla sina befintliga bör man höra med 
entreprenören om dessa går att lägga in i fönstren.
ÄÄven fönsterbrädan kommer att bytas ut. Vill man 
behålla sin egna, gamla fönsterbräda får man själv 
ta loss den och spara den intill fönstret så att Svea 
Fönster vet att den skall återanvändas.

Utemiljö parksidan 
II april sätts spaden i marken 
för första fasen av den 
upprustning som skall ske 
av utemiljön på gårdssidan 
av huset.
AAsfalten skall  bytas ut, 
stenläggning skall ske framför 
entréerna, grönytor skall 
uppdateras och planteringar 
av olika slag skall ses över. 
DDessutom passar vi på att dra förberedande vatten- 
och eldragningar under nya asfalten, för framtida 
bruk. Detta för att vi skall slippa öppna upp vägen 
igen. 
TTransporter av olika slag kan påverkas under arbetes 
gång men vi försöker hitta smidiga lösningar på det.
AArbetet beräknas vara klart till midsommar.

Branddörrar 
SSom alla säkert noterat har 
nya branddörrar installerats 
p å  a l l a  v å n i n g s p l a n .        
Installationen skapar det 
som kallas Tr2-trapphus 
och det har blivit nödvändigt 
efter att vi fått en ny våning och därmed vässat till 
brandbestämmelserna.
VVi valde länge mellan hur dessa dörrar skulle öppnas. 
Knappar på vägg var bland annat ett alternativ. Till 
slut valde vi den lösning som sitter nu vilket innebär 
att dörrarna öppnas med hjälp av en närvarosensor. 
Denna kan justeras så att den täcker ett visst område. 
Kontakta Cura om ni anser att den öppnar för lätt 
eller för svårt.
VVi kan även justera öppningstiden. Rent generellt 
tycker vi att de hålls öppna lagom länge men vi inser 
att det kan finnas behov av längre öppningstid om 
någon har svårt att hinna genom innan dörren stängs.
MMeddela Cura om detta behov uppstår.
AArbetet beräknas vara helt klart under februari

Styrsystemet
FFöreningen har investerat i ett nytt styrsystem i sin 

undercentral för att få bättre 
kontroll över värme, vatten och 
luft i fastigheten.
DDetta är ett fantastiskt verktyg 
som ger oss möjlighet få full 
kontroll på hur mycket värme 
vi skickar ut i systemen, om det 
finns problem med ventilationen, 
om vi har vattenproblem.

VVi kan via webben gå in och göra justeringar och 
hitta brister i systemet.
IInvesteringen kommer att hjälpa föreningen att spara 
stora pengar
SSystemet larmar dessutom direkt om ett problem 
uppstår och många problem kan vi lösa direkt med 
ett par knapptryck.

Vår förvaltare Cura informerar

Förra året betalade föreningen ca 3,2 miljoner för 
värme, el, och vatten. Se fördelningen till höger.
Kan vi sänka vår totala förbrukning med 10% så 
sparar vi in 320 000 kr!

Fakta — energiförbrukning



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
Webb: www.hsb.se/stockholm/brf/annexet/
Facebook privat grupp: "HSB BRF Annexet"
Postadress: HSB Brf Annexet i Täby
                     Biblioteksgången 6, 183 70 Täby

DDetta är ett bra sätt att hålla nere vår avgift till 
föreningen.

Vädra smart
OOm du behöver vädra, öppna mycket och vädra 
under kort tid i stället för att vädra lite under lång tid.

Duscha kortare tid
HHalverar du din duschtid så halverar du också 
varmvattenförbrukningen.

Diska i diskmaskin
UUndvik också att spola av disken före. Välj Eco-
programmet. Att diska för hand drar upp till fyra 
gånger så mycket energi som att diska i maskin.

Tvätta med fylld tvättmaskin
OOch välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer 
du eco-programmet får du både låg energianvändning 
och ren tvätt. 

Använd klädstrecket
HHäng kläderna för att torka om ni har plats i stället 
för att använda torktumlare. Torktumlaren använder 
hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.

Stäng av apparater och släck lamporna 
NNär du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar 
fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor och 
den håller upp till 15 000 timmar.

Ställ in rätt temperatur i kyl och frys
++4 °C i kylen och -18 °C i frysen. Då får du både bra 
matförvaring och låg energianvändning. 

Frosta av frysen
OOm det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen 
och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av 
kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. 
Även dammet gör att elanvändningen ökar. 

Energispartips

Du som är intresserad av vår bostadsrättsförening  
och vill veta mer om styrelsearbetet, är välkommen 
att träffa valberedningen:

 — Datum: Torsdag den 4 maj 2023
 — Tid:       18.00
 — Plats:    Styrelselokalen 

                   (mellan port 4 och 6 på parksidan)
Vi bjuder på lite mat och ett glas vin/alkoholfritt 
och ett samtal om vad styrelsens arbete betyder 
för fastighetens utveckling och framtid.
Vi vill gärna ha din anmälan senast den 28 april 
till adress valberedning@brfannexet.se.

Eller via brev i styrelsens brevlåda i dörren till 
styrelselokalen.

Välkomna!
 

— Eva Lindau, Arvi Laigar, Ludvig Pucek

Intresserad av styrelsearbete? 
Välkommen till en träff med valberedningen!


