
1 
 

Nummer 3          HÖSTEN  2011 

 

HÄNDELSERIK TID I FÖRENINGEN 

 

 

Sopkärlen på Sicklingsvägen är ett nytt inslag i föreningens gatubild och en stor förändring. 

På sidan 2 skriver ordföranden Stig Olsson om andra viktiga händelser. 

 

Frank Gustavsson Sidan 3 Stefan Skärhult Sidan 5 

Soliga medlemmar Sidan 6 Några notiser Sidan 7 
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Några ord från ordföranden Stig Olsson om det som varit och det som kommer: 

Att vara engagerad i en stor bostadsrättsförening är intressant och lärorikt. Vissa 

verksamhetsperioder är lugna och förutsägbara, medan andra är turbulenta och överraskande. 

Till den sistnämnda kategorin vill jag räkna den nyligen avslutade perioden. Trots att jag varit 

med i styrelsearbetet under mer än 10 år – de senaste åren som ordförande – så inträffar 

ständigt nya händelser att ta ställning till. Vi bor visserligen i en trygg och stabil 

bostadsrättsförening, men även sådana råkar ut för utmaningar utöver det vanliga.  

 

Som du säkert vet så är våra verksamhetsperioder 1 september – 31 augusti och vi är nu mitt 

uppe i bokslutsarbetet.  Vid årsstämman den 13 december får du ta del av och besluta om 

verksamheten under den gångna perioden. Redan nu kan jag säga att det ekonomiska 

resultatet dessvärre visar röda siffror. Detta beror främst på höga kostnader för el, värme och 

underhåll under den kalla och snörika vintern, men också på kostnader för upphandling av ny 

teknisk förvaltning och på fuktskadade badrum. 

  

Vår vicevärd Lars Slättås slutade den sista april i år efter mer än 15 år i föreningens tjänst. 

Styrelsen beslutade redan för ett år sedan att genomföra en seriös upphand-ling av ny 

förvaltare. För detta arbete engagerade vi Fasticon AB –  en konsult med god kunskap om 

upphandling för bostadsrättsföreningar. Upphandlingen resultera-de i att vi valde SBC, som 

lämnat det totalt sett bästa anbudet för teknisk förvalt-ning av vår stora förening. Vi har sedan 

tidigare SBC som ekonomisk förvaltare och får nu alltså SBC som total förvaltare, vilket vi 

räknar med ska ge oss samord-ningsvinster. En försiktig effektivisering har redan påbörjats 

genom att felanmälan nu sker till SBCs kundtjänst. 

 

I och med valet av SBC som förvaltare får vi inte längre tillhöra Riksbyggen. Detta innebär i och 

för sig inte så mycket, men känslomässigt påverkar det i varje fall mig. Vi har ju varit en 

riksbyggeförening sedan 1947. Konsekvensen av att vi utesluts ur Riksbyggen är att vi måste 

ändra våra stadgar och vårt namn. Vi tappar också en kunnig styrelsemedlem från Riksbyggen. 

Nya stadgar kommer att föreläggas årsstämman samt en extrastämma. Styrelsens förslag på 

nytt namn är Brf Stockholmshus nr 11, så just det är ju trots allt inte så omvälvande.    

 

Att göra en realistisk budget när så mycket är okänt om framtidens kostnader är svårt, men 

måste ändå göras. Huvudprincipen är att dagens medlemmar ska betala dagens driftkostnader, 

medan investeringar kan slås ut på flera framtida år. Blir det en snörik och kall vinter, har vi 

många badrumsrenoveringar och andra fuktskador, måste vi byta värmeundercentraler och -

kulvertar, måste fasader och fönster reno-veras; ja listan kan göras lång. Hur vi nu än vrider 

och vänder på behov och siffror, så har styrelsen kommit fram till att vi måste höja avgifterna 

med 7 procent fr.o.m. mars 2012. Kanske inte så underligt eftersom vi inte har höjt avgiften på 

flera år och den gångna verksamhetsperioden visar att mycket blev dyrare än vi kunde 

förutspå ett år tidigare. 

 

Styrelse väljs som vanligt vid årsstämman, men vill du redan före stämman diskutera med 

nuvarande styrelsen om t.ex. de ändrade stadgarna, avgiftshöjningen samt hur vi ska använda 

vårt grovsoprum, så anordnar vi ett medlemsmöte den 17 november. Ja, självklart får du ta 

upp vilka frågor du vill vid mötet. Välkommen då! Och du, var inte blyg för att kontakta 

valberedningen och fråga om det finns plats även för dig i styrelsen eller i någon arbetsgrupp. 
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MEDLEMSINTERVJUN:  FRANK GUSTAVSSON 

FRANK GUSTAVSSON PÅ SICKLINGSVÄGEN BERÄTTAR OM VÄGEN FRÅN SÖDERMALMS 

ARBETARKVARTER TILL DET MODERNA STOCKHOLMS FOLKHEM I GUBBÄNGEN 

”Det var bättre på 50- och 60-talet, då kände jag många fler här”, säger Frank Gustavsson och berättar 

om Eldar-Olle och Gubben Pärkner med vidhängande rövarhistorier. Efter en stund blixtrar blicken till 

och han skrattar hjärtligt. ”Det kan ju också vara så att jag saknar många av mina bekanta som dött 

och minns allt det som var roligt”.  Under de intervjutillfällen Medlemsbladet har haft med Frank så 

framstår det verkligen inte som han är en person som tycker att allt var bättre förr.  

Medlemsbladet har träffat Frank i hans verkstad på Sicklingsvägen där cyklar och motorcyklar 

renoverats i hundratal genom åren. ”När det gäller att laga cyklar är det mest problem”, menar Frank. 

”Går man in i en cykelaffär idag så är allt så dyrt att man riskerar att gå därifrån i bara kalsongerna. En 

del reservdelar är svåra att få tag på. Om jag ska ta bilen och svänga iväg för att köpa prylar till en 

gammal cykel blir det ju ingen avans eftersom mina egna priser ligger så lågt”, säger Frank och ler innan 

han fortsätter.  ”Nej, det var bättre när Gubben Sjögren hade cykelaffär vid torget (där databutiken  i 

hörnet finns idag), där var det billigt och bra”. I dag är Franks lokal mer av en hobbylokal och han har 

dragit ner på mekandet och ägnar mer av sin tid till att filosofera och umgås med grannar i föreningen.  

Medlemsbladet undrar om inte Frank rent av känner fler människor i föreningen än vad han gjorde på 

50- och 60-talen. Visst medger han att han har blivit mer och mer mån om livet här i föreningen, förr 

jobbade han nästan jämnt och hann inte med så mycket annat. För de som sitter i styrelsen är Frank i 

dag en mycket närvarande person. ”Jag är snabb att höra av mig till styrelsen så fort jag kommit på 

någon idé eller anser att något är fel och behöver ändras”, säger Frank och skrattar. ”Förre vicevärden 

Lasse Slättås ringde jag regelbundet, nu ska jag börja höra av mig till den nye vicevärden lite oftare 

också”. Frank gör en paus och skiner upp som en sol, plirar med de pigga ögonen bland markerade 

skrattrynkor. ”Jag kanske uppfattas som gnällig av en del men de flesta jag träffar kommer jag bra 

överens med”. 

Samtalet fortsätter hemma hos Frank där vi 

tittar på svartvita foton och tidningsurklipp. 

Där hemma i Frank och hans fru Evas 

ombonade hem tar berättelsen fart och vi 

bjuds på en resa genom det svenska 

folkhemmets historia.  

Det börjar med uppväxten på Södermalm 

under 30- och 40-talen. På Bondegatan med 

vedspis i köket och utedass på gården 

upplevde Frank sin barndom. Under 

krigsåren var där en speciell 

sammanhållning när det var brist på allt. 

Frank som var företagssam började tidigt 

fiska brax i Tegelvikens smutsiga vatten.   
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Två stora braxar kunde säljas för 25 öre styck. Eftersom en biobiljett kostade 40 öre och två mjölkchoko 

kostade 10 öre så var en festlig helkväll på det viset fixad. På den tiden sålde handlarna en massa 

dagsfärsk fisk och använde trälådor att frakta dem i. Dessa lådor kunde Frank komma över väldigt billigt 

och sedan sälja vidare till tvättstugorna som behövde material att elda med. När han blev lite äldre 

hängde han ofta med kompisarna runt Götgatan. Där kunde killarna gå på en sida och tjejerna på den 

andra. Sedan gick man och flirtade med varandra och vågade sig ibland över till den andra sidan om det 

var någon man fick kontakt med. På Götgatan minns Frank även hur den unga fotbollsstjärnan Nacka 

Skoglund ofta kom gående med ett stort släptåg av beundrare.  Frank började så småningom jobba som 

däckspojke på båten Saga som trafikerade mellan Slussen och den östra skärgården. Bland de tidningar 

vi tittar på hittar vi en dramatisk händelse i Expressen daterad 29 juni 1947. Tidningen kostade 15 öre 

och som extranyhet skrev man om hur Franks båt Saga blivit påseglad av Sandhamns express (dagens 

Norrskär). I tidningen finns en bild på den unge Frank som berättar hur panik utbrutit bland 

passagerarna. Det hela slutade dock utan att någon kom till skada.  

Några år senare gick Frank i land och började köra taxi, vilket ledde till att han bekantade sig med alla de 

nya stadsdelar som tog form söder om söder. Rågsved, Bagarmossen, Hökarängen, Gubbängen det var 

dit många Södermalmsbor flyttade i mitten på förra seklet. ”Jag minns att jag gillade när jag hade 

körningar till Gubbängen, det var ett trevligt ställe. Därför var det ingen slump att jag flyttade hit. Och 

som sagt, det var ju många bekanta som flyttade åt det här hållet också”. Efter tio år i taxibranschen 

började Frank köra sopbil.  Även om folk fick det mycket bättre under 50- och 60-talen när folkhemmet 

blomstrade, så var vissa yrken eftersatta när det gällde arbetsmiljö. ”Det är ingen vild gissning att jag 

drog på mig problem med rygg och leder under de där åren som sophämtare”, berättar Frank med en 

sammanbiten min. ”Så även om jag ibland skäller över att utvecklingen går från sopnedkast till sopkärl 

på gårdarna, så kan jag förstå att det är en utveckling som drivs fram för att sophämtarna inte ska 

behöva slita ut sig”.  Att Frank gick vidare till nya projekt berättar ett tidningsurklipp från 1968 ur 

tidningen NST (Nacka-Saltsjöbadens tidning). En artikel med bild beskriver hur Frank Gustavssons Gulf-

mack bistår fritidsbåtar som passerar under Skurubron. Frank står med en bensinslang i handen och 

tittar in i kameran med sitt omisskännliga leende.  

Frank startade även ett Åkeri och levererade bland annat eldningsolja till husen på Södermalm där 

utedass och vedspisar då bytts ut i moderniseringen av de gamla slitna kvarteren. Idag har Franks gamla 

barndomskvarter på Södermalm förvandlats till en av stans hippa stadsdelar som marknadsförs med ett 

nytt namn som ska klinga av internationell storstad, SoFo (South of Folkungagatan). ”Ja, ja”, suckar 

Frank, ”Själv känner jag hur nya saker prioriteras i mitt liv. Jag har lite problem att ta mig fram och hissen 

har blivit väldigt viktig. Jag blir orolig när den krånglar och ber att alla som bor i höghusen ska vara rädda 

om hissarna, inte lasta för tungt och inte åka för många.” Sedan skickar Frank en av många passningar 

till styrelsen och menar att de snarast måste se över alla gamla elledningar i höghusen eftersom de är 

viktiga för att hissarna ska fungera.  Efter att ha pratat om en rad saker han har åsikter om berättar 

Frank också med inlevelse om sin kolonilott vid Örbyleden där han stortrivs. Besöket hemma hos Frank 

närmar sig sitt slut. -Frank, var allt bättre förr?, frågar Medlemsbladet som anar att han trots allt har fler 

vänner än någonsin i föreningen och fullt upp med en mängd intressanta saker. Frank tittar lite 

drömmande men spricker sedan upp i sitt patenterade leende där de väderbitna skrattrynkorna söker 

sig fram som solstrålar i ansiktet. Han lyser av munterhet och konstaterar: ”Allt var inte bättre förr, det 

är sant. Men man vill gärna minnas det roliga och fina minnen är väldigt viktigt att ha, men nya glada 

minnen skapas även i dag, det är sant.”                       
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VÅR NYE FÖRVALTARE STEFAN SKÄRHULT PRESENTERAR SIG SJÄLV 

Hejsan! 

Nu har jag suttit på Lars Slättås´ stol sedan den 1 maj 
och jag  märker naturligtvis att han varit en väldigt 
omtyckt profil här hos er.  Jag hoppas så småningom 
kunna komma i nivå med hans glada och pratglada 
lynne.  Vi har kontakt vid lite olika tillfällen och jag 
vet att han ibland saknar kontakten med många av 
er. 

Men, som många kanske redan  har märkt, så är jag 
en ganska glad gubbe från Göteborg. Började pendla 
till Stockholm, till min numera hustru, i början av 
1997 fram till 1999 då jag packade bilen och flyttade 
upp en lördag i maj. Sen dess så har jag fått många 
många mer soltimmar än vad det är i Göteborg! Och 
regnet slipper man ju, det som blåser på tvärsen och 
inte rakt ner som den bör! Ja, det är många fördelar 
med att bo här. 

Familjestatusen är en härlig fru, marknadsförare till vardags, samt två pojkar, 5 och 9 år. På 
fritiden är det mycket träning på gym och barmark och självklart föräldraengagemang som 
fotbollstränare för pojklaget hemma i Sollentuna. Då frugan är idrottslärare i grunden och även 
aerobicsinstruktör på en stor gymkedja i landet får man ligga i för annars får man höra…  

Det var lite kort om mig!  

Kom ner till mig på expeditionen om ni har frågor eller funderingar så hjälper jag er med vad 
det nu än kan vara!   Vi ses! 

Stefan Skärhult 

********************************************************** 

Stefan Skärhult meddelar: 

 

Parkering i vändzon Knektvägen 

Jag har vid flertalet tillfällen sett bilar parkera precis utanför de nya bottentömmande behållarna för 
tidningar och hushållssopor. På förekommen anledning skriver jag nu i detta ärende. Om det står bilar 
utanför dessa vid hämtning utförs inte hämtningen. Stadens kontrakterade entreprenör lyfter inte 
behållare över fordon, vilket då kan innebära att vi blir stående med sopor på gatan istället. De vill 
nämligen inte stå för lack- och plåtskador ifall det skulle hända något. 

Jag ber er därför korrekt, men mycket bestämt, att inte ställa bilen i vändzonen framför dessa behållare.  
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Felanmälan till SBC-Kundtjänst from. 1 oktober 

Från och med den 1 oktober skall all felanmälan göras till SBC Kundtjänst. Den är bemannad mellan kl. 
07,00 och 21,00.  Ingen felanmälan till expeditionen längre.  

Tanken är att ni skall få hjälp direkt!   Bättre service helt enkelt! 

Whiteboard-tavlan i den stora tvättstugan kan med fördel användas för praktisk information till 
varandra avseende tvättstugan och felanmälan görs till SBC. 

Ring SBC-Kundtjänst som tar emot felanmälan, 0771-722 722. 

 

 

Kommande information gällande radon och OVK 

En del av er väntar tålmodigt på besked angående era resultat på radonmätningen samt OVK-
mätningarna.  Håll ut en stund till så återkommer jag med info för de aktuella lägenheter som fort-
farande behöver hjälp med för höga radonvärden. 

När det gäller åtgärder för att upprätthålla godkända OVK-värden för fastigheterna kommer jag också 
att kontakta aktuella lägenheter som har fått anmärkningar. Det kan t ex. vara att man själv/ tidigare 
ägaren till lägenheten har byggt för en imkanal/frånluftsdon i badrum eller kök.   

Jag kommer att kontakta er som har anmärkning och vi får då ha en dialog i ärendet. 

 

Ett par medlemmar på höstpromenad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Britt-Marie Moberg och Jenny Friborg njuter av höstsolen och våra vackra trädgårdar. 

Jenny Friborg har tidigare varit en av våra trädgårdsansvariga och därmed  en av arkitekterna bakom 
den rika floran runt våra hus. 
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NOTISER I KORTHET 
 
 

MEDLEMSMÖTE  … 

Kommer att hållas den 17 november kl 18.00 i Festlokalen på Knektvägen. Där kommer 

styrelsen  bl.a att berätta om kommande hyreshöjning. Vid det här tillfället kan Du också  

ställa Dina frågor och funderingar om föreningen.   

 

  

ÅRSMÖTET …  

Den 13 december, kl 17.00 håller vi vårt årsmöte i Söderledskyrkans lokaler. Vem vet – kanske 

Lucia, tärnor och stjärngossar dyker upp med skönsång …!?    Kaffe, glögg och lussebullar 

kommer att serveras. 

Hämtning med bil kan ordnas för de som har svårigheter att ta sig dit på egen hand. Anmäl  Er 

till Stefan Skärhult på tel 08-94 76 06. Varmt Välkommen !! 

    

 

SOPHANTERINGEN  … 

Tänk på att alltid knyta ihop Din soppåse, så att inte innehållet sprids ut utanför säcken för då 

tar inte sophämtarna den.    En annan känslig sak för sophämtarna är vikten på säcken som är  

max 15 kg, så alla tyngre sk grovsopor bör lämnas i grovsoprummet.   

 

 

P-PLATSER OCH GARAGE  …   

När det gäller kölista till P-platser och garage kan man anmäla sig till vår förvaltare Stefan 

Skärhult  på telefon: 08-94 76 06   

 

 

LEDIGA LOKALER ATT HYRA  …  

Om Du är intresserad av att hyra någon lokal i föreningen kan Du även i detta ärende höra av 

Dig till Stefan Skärhult. Det finns inom föreningen ett 60-tal lokaler och emellanåt blir någon 

ledig … 
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KOMPOSTEN PÅ SICKLINGSVÄGEN … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är komposten uppfräschad och renoverad och betydligt trevligare att använda och därmed 

är föreningens tråkiga hörn borta. 

 

****************************************************************************** 

  

 

 

 

FÖRSTA ADVENT den 27 november…                     

 Välkommen att  fira första advent tillsammans med 

föreningsgruppen.   

 

                 Kl . 15.00 tänder vi julgranen på gården 

                                                                        Knektvägen/Majrovägen där  vi hade vår föreningsdag.                                                                                                                                                                                      

             

         Vi  bjuder bl.a  på  varm glögg och pepparkakor  - 

och kanske en och annan överraskning. 

 

                                VÄLKOMMEN !! 

 

    

 


