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Förvaltning & Felanmälan

Förvaltningskontor: 
Medlemsservice * service.stockholm@hsb.se 

må-on & fr 08.00-16.30 010-442 11 00 (vxl) 

to 08.00-18.00  

Överlåtelser, panter, garage/p-platser, hyrförråd, avgifter, m m. 

  Förvaltare: forvaltare@brfedsbacka.se 

Aynur Haxverdiyeva 010-442 50 79 

  Fastighetsskötare: fastighetsskotare@brfedsbacka.se 

Kim Nygren Mottagningstid torsdag, 10.00–11.00 

  Adress:  

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna 

c/o HSB Stockholm 

Box 162  

177 23 Järfälla  

HSB Felanmälan: * service.stockholm@hsb.se 

må-on & fr 08.00-16.30 010-442 11 00 (vxl) 

to 08.00-18.00  
  

Garageportar: 08-18 60 03 (dagtid) 

UNA Portar AB 070-537 81 43 (jourtelefon) 

  Stopp i avloppet (översvämning): 

Röranalys 08-599 098 00 (jour dygnet runt) 
  

Andra akuta fel:  

Jourmontör (övrig tid) 08-695 00 00 
  

*  På föreningens webbplats finns länkar till kontaktformulär 

   Medlemsservice: Kontaktinfo > Förvaltningskontor 

   HSB Felanmälan: Felanmälan > HSB 

Styrelse & Funktionärer 

Ordförande ordforande@brfedsbacka.se 

Björn Johansson 070-791 52 13 

Vice ordf.  

Avtal & upphandling avtal@brfedsbacka.se 

Lars Urell 070-689 55 11 

Sekreterare sekreterare@brfedsbacka.se 

Ola Bergström 070-759 10 01 

Ekonomi ekonomi@brfedsbacka.se 

Solveig Wadman 070-576 86 90 

Informationsteknik informationsteknik@brfedsbacka.se 

Christer Selgeryd 070-534 96 92 

Kommunikation kommunikation@brfedsbacka.se  

Trädgård & miljö tradgard@brfedsbacka.se 

Bo Holmberg 070-262 04 50 

Äldrefrågor & andra-  

handsuthyrning aldrefragor@brfedsbacka.se 

Maria Stensgård 076-632 71 09 

Fastighet fastighet@brfedsbacka.se 

Bo Lundström 070-813 69 51 

Säkerhet sakerhet@brfedsbacka.se 

Magnus Rasmusson 070-527 71 10 

Förvaltare forvaltare@brfedsbacka.se   

Aynur Haxverdiyeva 010-442 50 79 
 

Trappombudsgruppen:  port 

Björn Malmgren 070-623 94 16 2 

Gunnar Forslöv 073-762 63 81 4 

Maria Källberg 073-544 85 65 6 

Sammankallande trappombud@brfedsbacka.se 

Roland Kärvestad 070-898 98 90 8 

Inger Bane 070-484 83 46 10 

Ann-Catrine Sandin 08-96 10 55 12 

Ann Englund 073-999 99 96 14 

Karin Norrbin 070-845 02 31 16 

Monica Rodéhn 070-914 00 62 18 

Rose-Marie Rosenberg 073-919 48 16 22 

Karin Urell 076-180 12 36 24 

Bengt Christensson 070-748 53 36 26 

Ingela Sparring 073-777 56 96 28 

Annica Dämfors 076-947 01 12 30 

Karin Sellin 08-580 347 50 32 

Marianne Karlberg 070-200 98 40 34 

Birgitta Regnell 070-237 27 87 36 

Trädgårdsgruppen: 
Sammankallande tradgard@brfedsbacka.se 

Bo Holmberg 070-262 04 50 

Anders Söderblom 070-606 80 64 

Cecilia Borggren 070-718 67 51 

Chetan Gokhale 076-451 53 20 

Ibolya Keri 073-675 93 16 

Ingela Sparring 073-777 56 96 

Karin Urell 076-180 12 36 

Kerstin Magnusson 070-644 42 55 

Lisbeth Larsered 070-325 80 06 

Partha Bhuvaragan 072-836 84 94 
 
Grannsamverkan: grannsamverkan@brfedsbacka.se 

Gunnar Råsander 073-046 60 47 
  
Kvartersgård, gäst-  

/övernattningsrum: bokning@brfedsbacka.se 

Ann Englund 073-999 99 96 

Bo Lundström 070-813 69 51 
  
Flaggeneral: flaggning@brfedsbacka.se 

Rolf Borggren 073-023 28 58 
  
Fritidsgruppen:  

Sammankallande fritid@brfedsbacka.se 

Helene Breitholtz 072-714 84 48 

Monica Rodéhn 070-914 00 62 

Rose-Marie Rosenberg  073-919 48 16 

Gun Rasmusson 070-577 75 89 

Annika Ekström 076-107 07 54 
  
Hobbylokal: hobby@brfedsbacka.se 

Patrik Allard 073-325 12 42 
  
Föreningsrevisorer:  

Ordinarie  

Vakant  

Suppleant revisor@brfedsbacka.se 

Anita Johansson 070-549 55 33 
  
Valberedning:  

Sammankallande valberedning@brfedsbacka.se 

Lisbeth Larsered 070-325 80 06 

Ewa Backans 070-378 66 23 

Karin Jeppson 070-541 94 49 

Rolf Borggren 073-023 28 58 
 

 
www.brfedsbacka.se   Org.nr: 716417–5809                                      november 2022
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Ordförande har ordet 

Ett intensivt år! 

Efter två år med covidproblematik var vi nog många som trodde att det under 2022 skulle kunna ske 

någon form av normalisering. I stället blev det ett kaotiskt år, främst inom finans- och 

energimarknaderna. En tydlig tendens inom dessa marknader är att leverantörerna, vid kraftiga 

prisuppgångar, kräver betydligt högre riskkompensation än tidigare för att teckna långa avtal. 

Situationen i Ukraina/Ryssland skapade ytterligare osäkerhet eftersom de finansiella marknaderna har 

svårt att beräkna den ökande risken. 

Ett litet ljus i mörkret är dock att energipriserna visar tecken på att volatiliteten har minskat. Längre 

fram i bladet finns mycket intressant att läsa gällande ekonomi och energi. 

Våra större pågående projekt, avlopp och garage, fortskrider med bland annat filmning av 

avloppsstammarna. 

Styrelsen vill fortsätta att säkra en sund ekonomi i föreningen och har därför beslutat att höja avgiften 

per den 1 januari 2023 med 4 %. 

Hälsningar Björn 

Ekonomi 

Likviditeten är fortsatt god och vi står bra rustade för framtida investeringar. Elprisstödet, som 

kommer att utbetalas 2023, kommer ytterligare att förstärka vår kassa.  Enbart en mindre investering i 

porttelefoner har gjorts i år.  

Solveig Wadman / ekonomi 

Budget och avgiften 2023 

Vår förening har fortsatt en god likviditet och ett positivt kassaflöde, dvs de avgifter och hyror vi får in 

täcker våra löpande kostnader. Vi har dessutom bara haft en mindre investering 2022. Vår målsättning 

är att de investeringar som görs ska finansieras med egna medel och att vi ska undvika att ta nya lån 

för dessa. 

Varje år uppdateras underhållsplanen som innehåller de åtgärder som behöver göras för att bibehålla 

standarden på våra fastigheter. Underhållsplanen löper över 30 år men med fokus på de närmaste 

10 åren. Under de senaste åren har bl a energisparåtgärder som byte av undercentral genomförts. 

Vi har två större åtgärder som identifierats i vår underhållsplan och det är, som tidigare 

kommunicerats, renovering av väggarna i våra garage samt renovering av våra avloppsstammar. Under 

2022 har vi fortsatt analysen av dessa problemområden och med fokus på våra avloppsstammar, för att 

kunna göra en detaljerad åtgärdsplan. Mer information om detta följer. 

I tillägg till detta görs dessutom en ekonomisk långtidsplan, LTP, på 10 år, med fokus framförallt på 

de investeringar som behöver vidtas. Planeringen är viktig så att vi kan styra likvidbehovet och 

försöka att undvika nyupplåning. Detta är möjligt om inga akuta åtgärder uppstår. 

Andra större poster i långtidsplanen är också elkostnaden och räntan på våra lån. Bägge dessa 

kostnader har ökat markant under 2022. Vi kommer att få ett elprisstöd som möjliggör att vi kan 

senarelägga en eventuell höjning av elavgiften, IMD, till de boende. 
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Räntekostnaderna kommer att öka framöver då flera lån ska omförhandlas 2023. Totalt förfaller 

närmare 50 mkr. Vi har strävat efter ett långt och jämt ränteförfall men då stor osäkerhet råder valde vi 

i våras att enbart binda räntan på ett år för ett av lånen. Skillnaden i räntan för de längre 

räntebindningstiderna var alltför stor. 

Vi vill fortsätta säkra en sund ekonomi och därför har styrelsen beslutat att höja avgiften per 1 januari 

2023 med 4 procent. Vi räknar med att även kommande år behöva höja avgiften. Vi vill skapa ett 

stabilt sparande för att möta framtida åtgärder. 

Styrelsen 

Avtal 

IMD-priset 

Som vi, i ett separat utskick, i oktober meddelade planerade vi att höja IMD-priset (Individuell 

Mätning och Debitering av el) retroaktivt från och med september månad. Vi skrev då också att vi 

skulle invänta vad den nya regeringens vallöfte om en eventuell subvention skulle innebära för 

föreningen. Med det positiva besked som vi nu fått visar våra beräkningar att vi inte behöver höja 

priset retroaktivt som vi tidigare trodde. Fortfarande är osäkerheten stor om vad som kommer att 

hända med elpriserna under vintern. De flesta bedömare tror att vi får räkna med högre priser under 

den stundande vinterperioden. Vi räknar därför med att vi måste höja priset från och med januari 2023. 

Hur mycket priset höjs då återkommer vi till. Vi avvaktar med beslut om detta till i slutet februari, då 

vi har bättre information om vad kommande månaders utfall blir. Det nya priset kommer att meddelas 

i vårnumret av Edsbackabladet som kommer i slutet mars. Januari månads förbrukning redovisas på 

avgiftsavin för maj månad, som ska betalas i slutet av april. 

Lägenhetsförbrukningen av el minskar 

En uppföljning av lägenheternas elförbrukning visar en minskning med 8 % under den senaste 

tolvmånadersperioden. Detta är ett viktigt bidrag för att hålla elpriserna nere och undvika att vi får 

elbrist framöver. Strålande! Fortsätt att spara!  

Lars Urell / avtal 

Fastighet 

Värme 

Nu har vi ett nytt system för att övervaka och styra temperaturen i lägenheterna. Det är ett system från 

SEOM /Stockholm Exergi som kallas Intelligy. Systemet styr med hjälp av informationen från 

ecoguardgivarna som ska finnas i varje lägenhet och väderinformation från SMHI. Det kan uppstå lite 

inkörningsproblem men det är meningen att vi ska få en jämnare temperatur i lägenheterna och 

samtidigt minska fjärrvärmeförbrukningen. 

Vi höjde måltemperaturen i fastigheterna till 22 grader när vi renoverade och justerade in 

värmesystemet 2021. På grund av energiläget har vi nu, 2022-11-04, börjat återgång till 21 grader, 

som vi hade innan renoveringen. 

Vi har även satt ner radiatorerna i trapphus, soprum och cykelrum, till 18 grader. 
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Belysning 

Nu har vi byggt om samtliga armaturer i taken i trapphusen till LED. Alla utom den närmast porten 

släcks ner helt och tänds snabbt vid minsta rörelse. Det ska ge en hel del elbesparing eftersom de 

gamla var tända dygnet runt. Vi har även en inbesparing på lysrör eftersom vi har 5 års garanti på dem. 

De ska tändas upp snabbt och lysa i ca 90 sekunder, om det är någon armatur som beter sig avvikande 

så meddela fastighet@brfedsbacka.se för åtgärd. 

Om ni märker att någon armatur i garage eller utomhus inte fungerar, gå in på hemsidan och gör en 

felanmälan till HSB, så åtgärdar fastighetsskötaren så fort som möjligt.  

Om ingen anmäler så händer det inget. 

OVK 

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, har genomförts med bra resultat. Den ska enligt lag göras med 

tre års mellanrum, senast gjordes den 2019 efter bytet av ventilationsaggregaten. Det är en mätning av 

luftflöden i alla rum i alla lägenheter och även en kontroll av utsug i spiskåporna som hör till centrala 

ventilationen. Det är även kontroll att ingen har satt in motordriven fläkt och monterat fel. 

Ett tips från OVK-kontrollanten: om ni vill få bättre effekt på fläkten vid matlagning, öppna inte 

terrassdörren (det får motsatt effekt) utan öppna en liten springa på ett fönster i andra änden av 

lägenheten. 

Porttelefoner 

Vi har nu bytt porttelefoner och knappsatser i hus F, Platåvägen 22 – 26. Det är ett system från Axema 

där kommunikation med boende sker uppringt till mobiltelefon eller fast telefon. Portöppning för att 

släppa in besök sker med en knapptryckning på telefonen. Boende får även tagg för att öppna porten, 

men det kommer fortfarande att gå att öppna med nyckel för dem som har garageplats i hus F men inte 

bor där. Portkoden fungerar också tills vidare. 

Avlopp 

Det är den boende som enligt stadgarna är ansvarig för stopp i synliga ledningar i både badrum och 

kök, så efter den senaste stamspolningen kan den boende få betala om det blir ett stopp. Det är onödigt 

och kan bli kostsamt, undvik att spola ner annat än toalettpapper i toaletten. 

Vi har lite dåligt fall i våra avlopp så om möjligt snålspola inte. 

Var försiktig med vad ni häller ner i köksavloppet, använd MILJÖTRATTEN för matfett. Hämta tratt 

i soprummet, sätt den på en petflaska, spara skruvkorken i fästet under locket. Släng den fyllda flaskan 

i hushållssoporna.  

                                                         Släng INTE tratten! 

Energi 

Vi har haft ett mycket bra solelsår, våra paneler har på 10 månader levererat 225 MWh. Vi har 

förbrukat 175 MWh och SEOM har köpt 50 MWh. Vi har sänkt vår elkostnad med ca 390 000 SEK 

och fått ca 120 000 SEK från SEOM inklusive skatteåterbäring och sålda elcertifikat. 

mailto:fastighet@brfedsbacka.se
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Paketbox 

Vi har en paketbox från ett företag som heter iBoxen. Den är placerad på kortsidan av Gröna Huset 

upp mot baksidan. Det kan dröja någon månad innan det fungerar fullt ut när man beställer varor med 

hemleverans. Vi hoppas att det ska minska antalet bilar som kör upp på gården för att lämna paket, och 

även att vi slipper lämna ut portkod till alla som ska lämna paket och till sist säkrare leverans när det 

inte blir liggande i trapphuset. 

Se vidare info om iBoxen på vår webbplats. 

Bosse Lundström / fastighet 

Nycklar – inte samma till porten och till lägenheten? 

Har du flyttat in under de senaste tio åren kanske informationen om att kunna byta cylinder till 

lägenhetsdörren inte nått fram till dig. Ett byte så att samma nycklar fungerar både till porten och till 

lägenheten. 

Föreningen har sedan hösten 2012 ett så kallat ”spärrat” system som gäller för alla gemensamma 

utrymmen inom föreningen, och även för de lägenheter där äldre cylindrar bytts ut för att ingå i det 

nya nyckelsystemet. Fem nycklar lämnades ut per lägenhet, och var då unika för varje lägenhet så att 

den boende kunde köpa en till nycklarna passande cylinder för lägenhetsdörren. Inte alla valde att göra 

det utbytet, och har du flyttat in efter 2012 så kan det hända att du inte fått den här informationen. 

Har du en uthyrningsdel i lägenheten som du inte hyr ut, eller ett förråd i trapphuset som tillhör 

lägenheten, så går det förstås att beställa cylindrar för utbyten även där. Intresserad av ett utbyte, besök 

ett Måndagsöppet för frågor och för beställning. 

Mer information finns på föreningens webbplats, www.brfedsbacka.se.  

Boendeinfo > Säkerhet, grannsamverkan > Portkoder, Nycklar, Nyckelbrickor & Garageöppnare. 

Christer Selgeryd / informationsteknik 

Trädgård 

Tack vare gynnsamt väder och en ständigt arbetande trädgårdsgrupp blev vår trädgård finare än på 

länge.  

Det har lagts ned ett stort arbete på jordförbättring, rensning, trimning, vattning och nyplantering. En 

stor mängd lökar har också planterats, som vi hoppas kunna njuta av till våren. 

Under städdagen arbetades det också flitigt med att städa, röja och kratta, lägga ut täckbark, ta hand 

om utemöbler och inte minst att plantera ett plommonträd vid gungorna. Man kan se vilket jobb som 

utförts bara genom att titta på komposten som var tom dagen innan.  

Nu kommer vi att fortsätta med att ta bort skadade träd i naturmarken och gallra där det växer för tätt. 

Den första snön kom med besked och hela området insveptes i ett tjockt vitt täcke. Grenar knäcktes av 

tyngden och en del träd fälldes.  

Också häckarna har tyngts ned. Det vore bra om de som har uteplats kunde ta bort nedtyngande snö 

från dem, annars förlorar de formen och riskerar att behöva klippas ned helt.  

Detta gäller även de andra häckarna, där jag hoppas vi alla kan hjälpas åt. 

http://www.brfedsbacka.se/boendeinformation/sakerhet-grannsamverkan/portkoder-nycklar-nyckelbrickor-garageoppnare/


 

7 

 

Städdagen 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Stort tack till alla ni som ställer upp! 

 

Bo Holmberg / trädgård 

Säkerhet 
Stort tack till alla medlemmar som hjälper till med att vara uppmärksamma i området, er insats är 

ovärderlig. 

Vill dock påminna om att aldrig släppa in okända människor i våra hus. 

Hemtjänsten, tidningsbud och posten har koder för att komma in.  
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Brand 

Förebyggande säkerhetsarbete sker genom regelbundna ronder i föreningens ytor utifrån det 

systematiska brandskyddsarbetet två gånger per år, den senaste nu under november. 

Nu när julen närmar sig så kan det vara bra att kontrollera att en fungerande brandvarnare finns, 

släckare på 2 kg samt det viktigaste, brandfilten, klarar att stoppa ev. brand tidigt. Glöm inte att alltid 

ha uppsikt över levande ljus och att släcka dem när du lämnar lägenheten. 

För er information så är dörrmattor utanför dörren inte tillåtet enligt brandöversynen. Mattan kan 

stoppa dörren eller glida iväg vid en incident. Styrelsen godkänner dock tunna, franslösa mattor som 

har gummerad undersida. Mattorna finns överallt att köpa, som referens är det en liknande matta som 

ligger i entrén. 

När dörrstoppen till och från garagen används, tänk på att ta bort dörrstoppet så dörren stängs efter 

avslutat arbete.   

Mejla observationer eller funderingar till sakerhet@brfedsbacka.se 

Magnus Rasmusson / säkerhet 

Äldrefrågor 

Kurs i hjärt-lungräddning samt hjärtstartare 

Föreningen har genom-

fört två kurstillfällen för 

de boende i hjärt-

lungräddning samt 

hjärtstartare. Kursen var 

mycket uppskattad och 

totalt deltog 19 personer. 

Föreningens hjärtstartare 

är placerad i entrén utanför tvättstuga 2. Där finns även en förteckning över hjärtstartarutbildade 

grannar. Du kommer alltid in i entrén till tvättstuga 2, med din elektroniska kodbricka, då den entrén 

är tillgänglig dygnet runt. 

Trygghetslarm 

Trygghetslarm kan beviljas enskilda som på grund av funktionsnedsättning har förhöjd fallrisk eller 

annan sjukdom som medför att de behöver kunna påkalla hjälp under dygnets alla timmar. Läs mer på 

vår hemsida www.brfedsbacka.se eller på kommunens hemsida. 

https://www.sollentuna.se/omsorg--stod/aldreomsorg/ansok-om-aldreomsorg/ 

Trygghetsringning 

Om du som ensamstående är i behov av kontakt för att säkerställa att allt är bra kan trygghetsringning 

beviljas av kommunen. Du ansöker genom att skicka in en ansökan via e-tjänst eller blankett på 

kommunens hemsida https://www.sollentuna.se/omsorg--stod/aldreomsorg/ansok-om-aldreomsorg/ 

Trygghetsringningen är till för dig som känner behov av extra trygghet i vardagen och saknar daglig 

kontakt med anhöriga eller hemtjänst. 

Maria Stensgård / äldrefrågor 

mailto:sakerhet@brfedsbacka.se
http://www.brfedsbacka.se/
https://www.sollentuna.se/omsorg--stod/aldreomsorg/ansok-om-aldreomsorg/
https://www.sollentuna.se/omsorg--stod/aldreomsorg/ansok-om-aldreomsorg/
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Lite av varje 

Nya boendemedlemmar hälsas välkomna i föreningen 

Caroline Rasmusson och Niklas Lembrén, port 16. 

Lägenhetsnummer vs lägenhetsnummer 

Föreningens lägenheter har två nummer. Ett tresiffrigt nummer, 001 till 188, för föreningens 

lägenhetsförteckning, som du använder för frågor och ärenden som avser lägenheten, både i kontakt 

med HSB och med styrelsen. Det fyrsiffriga numret kom till när det nationella lägenhetsregistret 

skapades. Det numret kan sägas vara en del av bostadens adress och är unikt endast inom trapphuset. 

Vid t ex en flyttanmälan är det det fyrsiffriga numret som anges, tillsammans med gatuadressen. 

På de våningsregister som finns på anslagstavlorna i alla portar anges både lantmäteriets nummer, med 

fyra siffror, och föreningens nummer, med tre siffror. 

Om lägenhetsregistret och det fyrsiffriga numret, https://www.lantmateriet.se/lagenhetsregistret. 

Christer Selgeryd / informationsteknik 

Grovsopor och trädgårdskompost … 

Grovsopor får endast slängas i Gröna Huset eller i återvinnigscontainrarna vid parkeringen! 

På komposten får bara trädgårdsavfall slängas, absolut inte plast, glas, porslin, metall eller elektronik! 

Tänk också på att soprummen i bostadshusen endast är till för hushållssopor. Dessa måste läggas i 

kärlen i tillslutna soppåsar. Inga sopor får ställas på golvet! 

Tänk också på att undvika spill i hissar och trapphus på väg till soprummen. Använd gärna en 

plastpåse till att lägga kompostpåsen i. 

… men sopsorteringen av hushållssopor har blivit bättre! 

SEOM förändrade prissättningen för hämtning av sopor 2018, dvs till 0,80 kr/kg för matavfall och 

2,40 kr för övrigt avfall. Dessa priser gäller fortsatt 2022. Tidigare betalade vi 2,40 kr för allt avfall.  

Om vi jämför september 2022 mot september 2021 så har andelen komposterbart avfall ökat från 22 

procent till 34 procent. Mängden uppgår nu till cirka 1,2 ton per månad. 

Styrelsen 

Valberedningen! 

Vi i valberedningen vill uppmuntra dig som boende i föreningen att ta klivet och bli en del av vår 

föreningsstyrelse eller annan förtroendepost. 

Kanske är du nyinflyttad i Edsbacka, eller så har du bott länge och vill engagera dig under några år. 

Att delta i styrelsearbetet ger stora möjligheter till att påverka föreningens utveckling och vår 

boendemiljö. Som styrelseledamot ges du även möjlighet att gå kurser och seminarier om 

styrelsearbete och de olika regelverk som berör bostadsrättsföreningen. 

Har du frågor eller känner till någon bra kandidat, kontakta gärna någon av oss i valberedningen. 

Lisbeth Larsered 070-325 80 06 Ewa Backans 070-378 66 23 

Karin Jeppson 070-541 94 49 Rolf Borggren 073-023 28 58 

valberedning@brfedsbacka.se 

Valberedningen 

https://www.lantmateriet.se/lagenhetsregistret
mailto:valberedning@brfedsbacka.se


 

10 

 

Seniorfika 

Seniorfikat blev riktigt, riktigt trevligt. Det var tydligen efterlängtat 

för det kom 30 seniorer både kvinnliga och manliga den äldsta var 

92 år. 

Den som har någon upplevelse eller något smultronställe får gärna 

berätta om det. 

Hoppas att det fortsätter också. 

Ann Englund 

Influensavaccinering 

Tisdag 22 november var två sköterskor från Edsbergs 

vårdcentral här och vaccinerade ca 110 boende mot årets 

influensa. Det var tredje året och det blir bara fler och fler 

som tar sin spruta här i Kvartersgården. 

Här syns två modiga ”gubbar” som får sina stick. 

Styrelsen  

Boulemästerskapet 

Årets upplaga av Edsbacka Boulen genomfördes under vecka 37 där 

åtta portar hade anmält sitt intresse. 

Finalen mellan port 16 och 18 vanns av port 16, resultat 13-3, 13-11. 

Efter finalen serverades det korv med bröd och dryck. 

Boulegänget 

Adventsljus 

Så var det dags att hala flaggan och hissa upp 

ljusslingor i flaggstängerna. Trots kyla, blåst och snö 

ställde ett dussin trogna ljushuvuden upp med att 

trassla in och trassla ut slingorna.  

Vi blev ganska frusna efter ett tag men tack vare 

glögg och pepparkakor, som Kerstin och Cissi bjöd 

på, tinade vi upp och fick till slut belysningen på 

plats. 
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Pubafton 

Vår traditionella pubafton 

värmde och lyste upp i 

vintermörkret! Ett femtiotal fest- 

och pratsugna samlades över 

pizza och pytt, öl och vin. 

Stämningen var som vanligt hög 

och många nya bekantskaper 

knöts. Efter det sedvanliga 

lotteriet var det några som fick en 

värmande vinst att ta med hem.  

Jättetack till pubgänget som arrangerat höstens fest! 

Intresserad av bridge? 

Måndag den 9:e januari startar vi upp bridgen igen. Trivsel- och tävlingsbridge måndagar  

kl. 09.00 - 11.30 och kl. 13.00 - 17.00, samt onsdagar kl. 13.00 - 17.00. 

För mer information, ring 070-813 69 51 (Bosse Lundström) eller 070-733 68 06 (Inga Kjellberg)  

eller mejla till bridgerotebro@gmail.com så kontaktar vi dig. 

Vi spelar i vår Kvartersgård, Platåvägen 20. 

Sollentuna Bridge (f.d. Rotebro Bs) 

Seniorpadel på Sollentuna rackethall 

Padel är ett tennisliknande spel fast avsevärt mycket lättare att komma i gång med. Har du spelat 

pingis eller tennis är det bara att dra i gång. Jag har funderat på att starta en nybörjargrupp på någon 

förmiddag. Finns det tillräckligt många intresserade kan vi säkert hitta en tränare som håller en 

introduktion. 

Hör av dig om du kan tänka dig att börja. 

Imre Kéri 073-075 53 13 eller ik.qualityservice@gmail.com 

Inlägg i Edsbackabladet 

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att komma med idéer och förslag till inlägg i 

Edsbackabladet. Mejla dem till mig på kommunikation@brfedsbacka.se. 

Bo Holmberg / kommunikation 

Kommande aktiviteter 

➢ Måndagsöppet kl. 18.00 – 19.00 t.o.m. 12:e december och fr.o.m. 9:e januari. 

För alla som önskar fråga något, eller framföra någon synpunkt till styrelsen, ges möjlighet 

till detta varje helgfri måndagskväll i styrelserummet, som ligger i E-husets östra kortsida,  

intill tvättstugan. 

➢ Föreningsstämma 25 april 2023. 

Redaktör: Bo Holmberg / kommunikation 

mailto:ik.qualityservice@gmail.com
mailto:kommunikation@brfedsbacka.se

