
 

 
 

 

Kalender 
30/9 Sista datum för att lämna motioner 

till årstämman. 
23/11 Årsstämma i Gubbängsskolans 

Aula. Kl.17.30 
 

Årsstämma redan i år 
Årsstämman kommer att äga rum måndagen 
den 23/11. Då har du som medlem möjlighet 
att ta ställning till verksamhetsperioden som 
slutade sista augusti. Du kan också påverka 
den kommande verksamheten genom att 
lämna motioner och ge förslag till 
valberedningen. Årsstämman kommer precis 
som föregående år att hållas i Gubbängskolans 
Aula. Vi börjar kl. 17.30 med kaffe och 
musikunderhållning av ”Enskedepojkarna”, 
själva stämman börjar sedan kl. 18.30. 
Kallelse och handlingar kommer i vanlig 
ordning att delas ut ett par veckor innan 
stämman. 
 
Motioner 
Motioner till årsstämman ska vara inlämnade 
till styrelsen senast sista september (en 
månad efter vårt verksamhetsårs slut).  
 
Kontakta valberedningen 
Styrelsen och valberedningen vill att fler 
medlemmar engagerar sig i bostadsrätts-
föreningen. Föreslå (gärna dig själv) 
kandidater till styrelsen! Vi har också olika 
arbetsgrupper (som t.ex. trädgårdsgrupp, 
tvättstugegrupp, bredbandsgrupp) som 
behöver aktiva deltagare. Namn och telefon 
till valberedningen hittar du på anslaget som 
finns i din port.  
 
Kontakt med styrelsen 
På trappuppgångarnas anslagstavlor och på 
hemsidan finns kontaktuppgifter föreningens 
förtorendevalda. Styrelsen har också en  
e-postadress: styrelsen@stockholmshus11.se 
 

 

Putsarbete på våra höghus 
Det är nu dags för våra höghus att få fasaden 
reparerad och putsad. Vår förhoppning är att 
arbetet kommer att starta redan under hösten. 
 
Fastighetsförvaltningen ses över 
Som vi tidigare har informerat om så når vår 
vicevärd Lars Slättås (från Trångsunds 
Villakonsult AB) pensionsåldern i början av 
nästa år och styrelsen utreder nu vilken 
teknisk fastighetsförvaltning vi behöver ha 
framöver i vår bostadsrättsförening. Vi 
återkommer under hösten/vintern med 
närmare information. 
 
Festlokalen 
Planerar du en fest, barnkalas eller bröllop? 
Föreningens festlokal, Panncentralen, kan 
hyras av alla medlemmar. Lokalen har ett litet 
kök och porslinsuppsättning för ett större 
sällskap. Nu finns även ett Piano i lokalen,   
som har skänkts till föreningen.
Panncentralen hittar du på Knektvägen 11 
intill tvättstugan. Om du vill boka lokalen, 
kontakta vår vicevärd. 
 
Övernattningslokalen 
Vill du hyra bostadsrättsföreningens 
övernattningslokal? Kontakta Elisabeth 
Carlander på tfn 640 21 75.  
 
Föreningens brevlåda 
För att föreningens brevlåda ska ligga nära vår 
expedition har den flyttats från Knektvägen 5 
till Bordsvägen 54.  
Vill du ha kontakt med vår viccevärd kan du 
antingen besöka vår expedition, ringa eller 
skicka ett e-postmeddelande eller lägga en lapp 
i brevlådan. 
Expeditionen: Bordsv. 54,  Tfn:08-947606  
E-post: brfstockholmshus11@telia.com eller 
vicevard@stockholmshus11.se 

Läs mer på nästa sidan!
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www.stockholmshus11.se 

Du har väl inte glömt att titta på föreningens 
hemsida, www.stockholmshus11.se. Där 
finns förutom fina bilder på våra hus och 
trädgårdar, alltid aktuell information om  
föreningen.  
 
Att bo i en brf 
Med detta medlemsblad får du ett 
informationshäfte om hur det är att bo i en 
bostadsrättsförening. Vi rekommenderar att 
du läser broschyren, så att du vet vilka 
rättigheter och skyldigheter du har som 
medlem. Tag gärna kontakt med någon i 
styrelsen om du funderar över något.  
 
Håll kontakt med din Husvärd 

Våra husvärdar är behjälplig vicevärden och 
tittar då och då till ditt hus. Har något gått 
sönder eller har du sett något som behöver 
åtgärdas i huset kan du kontakta din husvärd. 
Nedan hittar du en lista på våra husvärdar. Du 
hittar också kontaktuppgifter till din husvärd i 
din port. 
 
Bordsv 39-47 Sebastian Axelsson  
Bordsv 49-55  Linda-lie Karlsson  
Bordsv 50  Håkan Hildingsson  
Bordsv 52  Ulla Åström  
Bordsv 54 Barbara Riemann 
Bordsv 56  Annika Rubin  
Bordsv 58-60  Andreas Wagner 
Bordsv 62-64  Vakant 
Bordsv 66-68  Ingemar Dackéus  
Bordsv 70-72  Gunnar Magnusson  
Kistv 15-17  Vakant 
Knektv 3-5  Lennart Lindberg  
Knektv 15  Johan Clevesjö  
Knektv 17  Stig Fredriksson  
Knektv 4-6  Göran Eriksson  
Majrov 8-10  Birgit Önnerud 
Majrov 14-16  Elisabeth Carlander  
Sicklingsv 3  Carina Blomberg  
Sicklingsv 3  Åke Gammal  
Sicklingsv 5  Frank Gustavsson  
Sicklingsv 7-13  Jarmo Beyer  
Sicklingsv 2-10  Anders Peterson och  
 Ola Steffen 
Sicklingsv 12-18  Klas Torstensson 

 

Året var 1947 
Flygbild över vårt område tagen av Oscar 
Bladh våren eller sommaren 1947. 

På bilden ser vi hur arbetet pågår med att 
bygga föreningens hus som ligger närmast 
tunnelbanan. Längs Sicklingsvägen är husen i 
olika byggnadsstadier. På längan Sicklingsv.   
7-13 har takstolarna börjat monteras medan 
det fortfarande fattas en våning på Sicklingsv. 
2-10. På Bordsv. 39-47 är källarvåningen klar. 
Arbete pågår också med de två mindre husen 
på Knektvägen med två klara våningar på det 
ena medan bara grunden är klar på huset 
mittemot.Vi ser också flera byggbaracker och 
förrådshus.  
 
Våra hus byggdes innan byggkranar och 
prefabricerade betongelement börjat 
användas. Allt material fick bäras eller köras i 
skottkärra. Därför är det ofta just en 
skottkärrsbredd mellan berg och fasad. På 
platsen kryllade det av skickliga hantverkare 
och en massa handräckare.  
 
Under andra delen av 1947 kunde de första 
familjerna flytta in till de toppmoderna 
lägenheterna. Under 1948 var resten av husen 
färdiga. I föreningen fanns också fyra 
matbutiker som sålde torra varor, grönsaker, 
kött, fisk, mjölk och bröd. Vi hade också ett 
postkontor, på Knektvägen 1 (idag firman 
Effektrör) låg Enskede 6 som öppnade 1 juli 
1948. I bildens bakre del syns Lingvägen men 
ingen tunnelbana. Den kom först några år 
senare. Till Ringvägen inne på Södermalm fick 
man ta busslinje 75. 

// Styrelsen i 11:an 
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