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TORSDAGEN DEN 20 NOVEMBER 

EXTRA 

MEDLEMSMÖTE 
I ”GAMLA PANNCENTRALEN” TILLIKA ”FESTLOKALEN” 

Många medlemmar kom och olika frågor ställdes och diskuterades  … 

Bl.a RADON – en fråga som väcker många frågor. Styrelsen meddelade att de 

lägenheter, som fortfarande har problem med för höga radon-värden (ett 20-

tal) nu skall kontroll-mätas igen efter att vissa åtgärder satts in.  Till exempel 

har ventilationen förbättrats på några ställen och rensning av ”skorstens-

kanaler” gjorts.  

Styrelsen informerade också om att under våren 2015 påbörjas utfasningen av 

låghusens resterande sopnedkast. Dessa kommer då att ersättas av sk djupkärl 

som placeras på en del centrala ställen i området.  Det framfördes önskemål 

om lås på djupkärlen eftersom det har visat sig att fler än föreningens 

medlemmar tömmer sina ”sopor” däri och att djupkärlen ofta ”svämmar över”. 

En vädjan till alla – ställ inga soppåsar vid sidan om – det blir snabbt både 

otrevligt och ohälsosamt.     

En annan fråga, som kom att dominera större delen av mötet – Bredbands-

enkäten. Styrelsen påpekade att enkäten inte är sammansatt och utskickad av 

styrelsen utan enbart gjorts på initiativ av den bredbandsgrupp som bildades 

vid förra årsmötet. Då enkäten inte innehåller varken information om samtliga 

kostnader för eventuell installation eller jämförelser mellan andra olika aktörer 

på marknaden får bredbandsgruppen arbeta vidare och återkomma till 

föreningen i ärendet. I dagsläget är det inte aktuellt med någon tvångs-

installation av fiber i våra lägenheter.   

(Föreningen kommer under året att även återkomma med andra alternativ till eventuell  

installation av bredband – eller andra lösningar) 
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I en aktiv förening sker allt möjligt mellan himmel och jord 

Ett år i Brf Stockholmshus 11 
 

Från omsorg om buskar, blommor och trädens rötter till plåtdetaljerna på höghusens tak. 

Föreningens medarbetare har varit både högt och lågt under året. Att förvalta det 

kulturhistoriska arvet samtidigt som föreningen och husen ska utvecklas i sin samtid,  ja det 

är något som Medlemsbladet vill uppmärksamma när ett år i föreningen går mot sitt slut. Ett 

stort fönstermålningsprojekt har startats och det skall avslutas i vår. Samtliga lägenheters 

fönster fräschas upp. En del av föreningens portar och fönster i ek har dessutom fernissats. 

På Bordsvägen 54/56 har det skett en fasadrenovering och en total genomgång av 

ventilationen i höghusen är även genomförd. 

 

Plåtfirman ToppJobb 
som har sina lokaler i föreningen , laddar för att ge sig upp i skyn för att starta vårens 

renoveringsarbete med höghusens tak. 
 



4 
 

 

 

 
Trädgårdsfirman Elfströms – en tidig morgon inför starten av vårens stora 

trädgårdsarbete i vår förening. 
 

 

 

 

I maj hölls en stor cykelauktion sedan alla förråd 

rensats på ”kvarglömda” cyklar. Totalt fanns 

97(!) cyklar, plus en massa cykeldetaljer eller 

rester av cyklar. Tillsammans hade de under det 

senaste åren gjort det allt svårare att komma 

fram i eller hitta en plats i cykelförråden. Nu är 

det mer svängrum och parkeringsplats till allas 

förnöjelse 

 

. 
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Cykelauktionen blev samtidigt en trevlig dag att träffas och umgås uppe i backen mellan 

höghusen. På det viset föll cykelauktionen in i en rad av tillfällen där medlemmarna kan 

träffas i samband med föreningsaktiviteter. Den årliga Föreningsdagen på försommaren, 

Första advent och Föreningens födelsedag 6 februari är alla sådana tillfällen.  

 

Ett mycket uppskattat och bra tillfälle att mötas och dryfta viktiga frågor är det 

återkommande Medlemsmötet på höstarna. Oftast ett par veckor före Årsstämman. Där var 

det i år som andra år ett stort deltagande och en lång rad frågor som ventilerades med 

styrelsen. Alla frågor som medlemmarna har tas upp och diskuteras och/eller besvaras. 

Styrelsen för också anteckningar som sedan kan tas med i det vidare arbetet. 

 

Under våren öppnades ett konstnärskollektiv / galleri i lokalen Bordsvägen 72 

 

Mer liv i de kommersiella lokalerna är något som föreningen jobbar vidare med. Under året 

har de kulturella aktiviteterna bland annat ökat med ett konstnärskollektiv/galleri på 

Bordsvägen 72. I korsningen Bordsvägen/Knektvägen öppnar inom kort ett hunddagis för 

små hundar. Då får vi alltså en lång rad nya fyrfota vänner som hjälper till att ge liv och 

rörelse i kvarteren. 
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Det gamla året lägger sig strax att vila och det nya 2015 skall därpå väckas. Ett nytt år att 

fylla med nya händelser som utvecklar föreningen. Fler möjligheter att öka trivsel och 

trygghet. Fler tillfällen att bevara de gamla kulturvärdena och samtidigt omfamna det nya 

och moderna till bästa möjliga resultat för de som bor i dessa vackra söderortskvarter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Silversmedjan, som är belägen på Knektvägen har under året haft utställningar. 
Här under överinseende av valberedningens Janne Magnusson 
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Kristofer på Japanskt värdshus 

i Kyoto, 2013 

 

Kristofer Norén berättar om Bredbandsgruppen 
 
Kristofer Norén har bott med sin sambo Cecilia Åhlén och deras två små papegojor Zapp och 
Doom på Sicklingsvägen 12 sedan december 2009.  Kristofer utbildade sig till kock på 
gymnasiet, men har förvaltat sitt matlagningsintresse på fritiden och i stället valt en teknisk 
bana i arbetslivet och jobbar nu på teknikbyrån Isotop i Stockholm. På fritiden gillar han att 
resa, teckna, gräva på kolonilotten och umgås med vänner. 
 
På årsmötet 2013 presenterade sig Jonas 
Svedberg och Kristofer som Bredbandsgruppens 
första medlemmar i föreningen. De hade då på 
var sitt håll funderat på varför det inte fanns 
något fastighetsnät för internet installerat i 
föreningen. Styrelsen kopplade ihop dem och gav 
dem uppdraget att undersöka intresset för en 
alternativ lösning i föreningen, något som tidigare 
hade verkat svagt. När det ordinarie årsmötets 
punkter var avhandlade fick de som hade ett 
intresse av att vara med i gruppen lämna kontakt-      
uppgifter och gruppen var igång.  
 
 
Kort därpå anslöt sig Andreas Nilsson till gruppen och under året har gruppen utökats till 6 
medlemmar, då Andreas Söder, Anna Jogrenius och Erik Suivet också tillkom. 
 
Målet med gruppens arbete har hela tiden varit att se över intresset för ett fastighetsnät och 
att ta fram ett bra internetavtal för medlemmarna i föreningen, men detta är svårt att göra 
utan att ha ett förslag att komma med. Därför har gruppen under året som gått kontaktat 
bredbandsleverantörer och jämfört deras erbjudanden. Innan detta gjordes togs ett antal 
krav för en eventuell ny lösning fram: 
 
● Föreningen bör ha en stabil och framtidssäker lösning. 
● Lösningen får inte påverka utseendet på våra kulturmärkta hus, installationen skall vara 
osynlig. 
● Lösningen skall ge medlemmarna bra internet till ett bra pris. 
● Lösningen skall ge föreningen en teknisk möjlighet att tillhandahålla tjänster som ger 
mervärde för medlemmarna, exempelvis kodlås på portar. 
● Det är en fördel om medlemmarna i längden kan ansluta sig till fler tjänster, så som TV och 
telefoni om de skulle vilja göra det. 

 
Bredbandsgruppen kommer att hålla ett antal 
informationsmöten efter jul där de besvarar frågor, 
funderingar och farhågor hos medlemmarna. Även 
alla ekonomiska aspekter med lösningen kommer 
här belysas. 
 

   Papegojorna Zapp och Doom gillar bredband 
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Lotta Ahlbom har bott i föreningen sedan 11 

november och gläds över den trevliga 

stämningen i Kamelparken. Med på bilden 

är Jonas Ahlbom, kompisen Camaro, Sam 

Ahlbom samt sysslingen Sakarias. 

Mormor Ankie Johansson, 

Arvid och Edvin Schiöler 

Eriksson på var sin sida om 

mamma Nathalie Schiöler 

Annika Rubin med familj 

 

FÖRSTA  ADVENT 
MINGEL I ”KAMELPARKEN” 

 
DET BJÖDS PÅ VARM GLÖGG, SAFT, PEPPARKAKOR OCH MANDARINER – 

EN OCH ANNAN SMÅ-TOMTE BYTTE ÄGARE OCH NÅGRA STÖRRE 

TOMTAR GICK OMKRING – STÄMNINGSFULL JULMUSIK HÖRDES OCH 

KAMELPARKENS VACKRA JULGRAN TÄNDES  
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Ingemar Dackéus samtalar med Gertie 

Hansson. Gertie har bott 7 år i 

föreningen och tyckte att Första 

Advents-firandet var mycket trevligt.  

Mörkret föll, men granens  alla lyktor spred ljus 

över alla minglande och över Kamel-parken 
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NOTISER I KORTHET  
 
 
TÅL ATT UPPREPAS – speciellt nu till JUL- och NYÅRS-helgerna! 
 
P-FÖRBUD … 
Det råder allmänt parkeringsförbud på föreningens samtliga markområden – där inte 
särskild anvisad P-plats finns.  Det har visat sig att både färdtjänst och ambulans haft 
svårigheter att nå fram till portar där medlem väntat på transport.   
Däremot är det tillåtet att för en kortare stund köra fram till ”sin” port för i- och urlastning. 
 
 

 
VENTILATION  …  
Ventilationsförbättringar har nu genomförts av ”Peter Sotare” i de båda höghusen genom att 
rensa samtliga kanaler och öppna upp igensatta ventiler. 
 
 
 

FESTLOKALEN  ... 
 Vid förhyrning av Festlokalen skall man lämna den i samma skick man önskar  finna den vid 
tillträde. Följ alltid de ordningsregler som finns anslagna i lokalen och om någonting går 
sönder skall detta ersättas snarast. Lokalen hyrs via vår förvaltare  - Storholmen. 
 
 
 
SOPOR I KÄLLARE OCH TRAPPHUS … 
Det har dessvärre vid upprepade tillfällen funnits ”sopor”, möbler, cyklar, barnvagnar och 
annat som absolut inte får  lämnas  varken i källar- och vindsgångar eller i trapphus.  Av 
brandsäkerhets-bestämmelser är det förbjudet. Dylikt skall förvaras inne i resp. källar- 
och/eller vindsförråd. Cyklar och barnvagnar i cykelförråden …  
 
 
  

GROVSOPRUMMET …. 
Grovsoprummet håller öppet som vanligt  onsdagen den 17 december 18.00-20.00.     
STÄNGT på JULAFTON och NYÅRSAFTON – öppet igen onsdagen den 7 januari 2015. 
 

. 

 ÖVERNATTNINGSLOKALEN … 
Det har vid ett antal  tillfällen under senare tid inte fungerat med uthyrningen. Städning har 
inte gjorts, nycklar inte lämnats tillbaka i tid och dessutom inredning förstörts. Med 
anledning av detta kommer styrelsen att se över hanteringen av denna lokal. Tills vidare 
upphör uthyrning fr o m den 1 februari 2015. 
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Ordförande Georg och vice 

ordföranden Annika planerar 

nu inför det kommande året 

2015 

ÅRSSTÄMMAN 
Som i år hölls på Kastanjegården samlade ett 50-tal medlemmar. De lät sig väl smaka av 

kaffe, the och mycket goda räk- och köttbulls-fyllda smörgåsar under tiden som julmusik 

också fyllde lokalen – en stund innan årsmötet startade. 

Mötet genomfördes sedan enl. agendan med Thomas Lindman från Storholmen som 

ordförande.  

Styrelsen redovisade det gångna årets förvaltningsberättelse med viktiga händelser som 

stämman godkände.  Styrelsen för Stockholmshus 11 valdes och fick följande utformning; 

Ordförande Georg Psilander, vice ordförande Annika Dackéus, sekreterare Peter Nylander, 

ekonomiansvarig Marie-Louise Halvarsson-Fisk, ledamot Lennart Lindberg, ledamot Fanny 

Tomband, 1:e suppleant IngBritt Naeselius och 2:e suppleant David Björk. 

 

 

 

 

 

 

Efter mötet, som gick ovanligt snabbt, fanns också tid till en del frågor och diskussioner kring 

bl.a bredband.  

_______________________________________________________ 

 

Några Julnötter – att knäcka under helgen 

1. Hur får man  88888 att bli ingenting utan att sudda bort något ? 

2. Vad är det som kommer 25 gånger på 100 år, men varje gång bara en dag ? 

3. En bil körde med 80 km fart från Stockholm och en annan bil körde med 60 km 

i timmen från Uppsala tills de möttes. Vem av dem hade längst till Stockholm ? 

Rätta svar på de knäckta nötterna får Du i nästa nummer av medlemsbladet 
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FÖRENINGSGRUPPEN  

ÖNSKAR ER ALLA EN 

RIKTIGT GOD JUL OCH 

ETT GOTT NYTT ÅR 
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