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Fullt ös 
när Minnebergsdagen 
lockade stora som små! 

Redan dagarna innan sattes  
färgglada banderoller upp i området 

och ballongerna längs staketet vid 
busshållplatsen talade sitt tydliga 

språk – här ska det bli kalas!

Arrangörerna hade kollat väderrapporten mer än en 
gång för att se om även solen skulle behaga dyka upp 
på årets Minnebergsdag. Enligt informationsbladet, 
som delats ut i allas brevlådor dagarna innan, skulle 
aktiviteterna dra igång klockan 12 lördagen den 14 maj,
men dagen började oroväckande med mörka, regntunga 
moln. Men så, strax efter klockan 11, skingrades 
 molnen och från en klarblå himmel med strålande sol 
kunde festlig heterna dra igång!

Fullt med folk i Minnebergsparken
De proffsiga banderollerna som Clavius, som ligger på 
Svartviksslingan 106, hade producerat och satt upp 
gjorde att ingen som kom till Minneberg denna dag 
kunde missa att idag var det Minnebergsdagen! Tält 
stod uppsatta i området och nedanför busshållplatsen 
stod ett tjugotal bord uppställda där Minnebergsbor  
lät sina utrensade saker få nya ägare på dagens lopp-
marknad.
 Vid ansiktsmålningen hade Ruchi Verma och hennes 
dotter fullt upp när ungefär 100 yngre Minnebergsbor 
ville bli målade som tigrar, katter och fjärilar eller få 
andra kreativa motiv på kinder, näsa och panna. 
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Fullt ös 
när Minnebergsdagen 
lockade stora som små! 

Bokbytarbordet klarade sig dock 
utan funktionärer och här var det 
bara att ta för sig av de böcker och 
tidningar som andra Minnebergs-
bor redan haft glädje av.

Vid femkampen, som attraherade 
alla åldrar, stod Maria Poppan och 
Kristian Broman, som tillsammans 
med sin son hjälpte de tävlande 
lagen. Svåraste grenen var att 
” flippa flaskan”, vilket endast några 
få lyckades med. Så för dig med 
riktigt mycket vinnarskalle är det 
dags att börja öva redan nu inför 
nästa års 5-kamp!
 Dragkampen blev ett lyckat 
inslag på Minnebergsdagen och det 
blev många kamper mellan barnen 
när fler och fler ville delta. Även 
några vuxna deltog och oavsett 
vinst så fick stora som små ett 
leende på läpparna och ett härligt 

Foto Karin Burman.

Foto Karin Burman.

Foto Bror Jansson. Foto Lars Isgren.

Foto Bror Jansson.
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adrenalinpåslag av kampen. Vem 
vet, nästa år kanske det blir drag-
kamp mellan Sandvik, Svartvik, 
Tangen och Tranan …  

Pingisen var också uppskattad
Runt 25 Minnebergare vågade sig 
på att provspela mot proffset från 
Ängby pingis, Elias, som dessutom 
bor här. Ett antal skrev dessutom 
upp sig som intresserade till fortsatt 
spel i klubben.
 I parken var det fritt spel för 
boule under överseende och guid-
ning av Valentin Minoz. Det var 
flera personer som provade på boule 
för första gången och gillade det!

”Alla är fett glada!”
Minnebergsbladet går runt i parken 
och pratar med dagens sponsorer. 
Vid Coop:s bord där det bjuds på 
fika står Oliver, som många känner 
igen som en av dem som jobbar på 
Coop.
 – Det har gått åt minst 25 påsar 
gifflar och hela 55 termosar med 
kaffe, berättar han. Och när jag var 
inne i butiken nyss för att hämta 
mer, sa de att det gått åt 120 Pigge-
lin-glassar, som ju barnen får gratis 
i butiken. Det här är kul och alla är 
verkligen fett glada! säger han glatt.

Många frågor om mobil-
abonnemang och bredband
Jämte Oliver står Claes-Håkan 
Bremberg från Tele2, som berättar 
att många kommit förbi och frågat 
om sina befintliga tv-abonnemang, 
som ju ingår i Minnebergs digitala 

TV-utbud, men att han också fått 
många frågor om mobilabonne-
mang.
 – Det har varit riktigt kul att 
vara med här idag och positiv-
spelaren Jan-Evert har stått här 
jämte oss och skapat väldigt bra 
stämning, säger Claes-Håkan med 
ett leende.
 Vid Telenor:s bord står Felipe 
och Guillermo och här har frågorna 
handlat om hur det kommer att 
fungera med den nya routern och 
uppgraderingen av hastigheten av 
bredbandet i området som skedde 
från och med 23 maj.
 – Många undrar hur de får tag i 
den nya routern, säger Felipe och 

Guillermo. Men det är enkelt. Bara 
att ringa kundtjänst på 020-22 22 
22 och beställa en kostnadsfritt.

Välbesökt i Båtviken
Vi vandrar bort mot Båtviken och 
stoppar in huvudet i vävstugan. Här 
har det varit många nyfikna besö-
kare som både handlat trasmattor, 
dukar och handdukar men också 
många som visat intresse för att 
själva börja väva.
 – Vi har möte klockan 15.00 
första tisdagen varje månad här i 
Båtviken, berättar Elisabet Johans-
son, som bor i 31:an och som vävt 
så länge hon kan minnas. Det har 
varit många yngre som varit nyfikna 

Foto Bror Jansson.

Foto Lars Isgren.

Foto Karin Burman.
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och frågat hur det fungerar att bli 
medlem så kanske får vävstugan 
tillväxt efter det här, säger Elisabet.
 I vävstugan träffar vi också 
Ingalill Carlén, som är kassör. För 
100 kronor per år blir du medlem 
och får egen nyckel så du kan gå hit 
och väva när du vill, berättar hon.

Fin fotoutställning
I Båtviken hade Minnebergs foto-
klubb en fotoutställning med bilder 

från Minneberg från förr. Normalt 
sett håller fotoklubben till i Tranans 
styrelserum på Svartviksslingan 86 
där det finns tillgång till elektriska 
fotoblixtar och möjlighet att sätta 
upp olika bakgrunder för porträtt-
fotografering. Ett medlemskap 
kostar 200 kronor per år och familj.

Även Minnebergs bridgeklubb var 
på plats i Båtviken för att be rätta 
om sin verksamhet. Du som blev 

Foto Karin Burman.
Foto Bror Jansson.

Bromma Hembygdsförenings ordförande framför utställningen med bilder från förr. Foto Lars Isgren.Foto Lars Isgren.

Foto Bror Jansson.
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nyfiken på att spela bridge är väl-
kommen till Badviken där bridge-
klubben träffas på onsdagskvällar. 
Att delta kostar 10 kronor per 
speltillfälle.

Andreas Möller lockade  
fram allas barnasinne
När vi kommer tillbaka från Båt-
viken har entertainern Andreas 
Möller börjat underhålla de yngre 
Minnebergsinvånarna i Minne-
bergsparken. Barnen flockas direkt 
runt Andreas när han börjar med 
Idas sommarvisa och sen, inspirerad 
av en av barnens kepsar, sjunger att 
Bamse är världens starkaste, och 
snällaste, björn.
 På den soliga gräsmattan är det 
fullt med föräldrar, barn och 
Minne bergsbor i alla åldrar och 
med sin inlevelse och gitarr får 
Andreas även oss något äldre att 
sjunga med och glömma det onda 
knäet och ivrigt hoppa som Hoppe 
Hare. När han sen ber oss torka 
bort allt regn så att Imse Vimse 
Spindel ska kunna klättra upp igen, 
gör självklart alla det.

Barnen spontandansar och spelar 
luftgitarr och en treårig, eventuell 
framtida Idolvinnare, sjunger Blinka 
lilla stjärna i gästmikrofonen med 
klar och tydlig röst till Andreas 
ackompanjemang utan att staka sig 
en enda gång. Succé!

Tipspromenad om Minneberg
Minnebergs seniorer stod för tips-
promenaden och ordförande Eva 
Hallberg uppskattar att ett femtio-
tal tipstalonger gick åt. Många av 
frågorna till de vuxna handlade om 
vårt vackra bostadsområde och flera 
kommenterade att det var roligt att 
på det här sättet få lära känna 
området lite bättre, berättar hon.
 Alla barn som deltog genom att 
svara på de lite lättare barnfrågorna 
fick en Festis som pris och här fanns 
bara vinnare! Bland de vuxna där-
emot var det sju personer som 
 lyckades svara alla rätt.
 – Det fick bli lottdragning bland 
dem, säger Eva Hallberg och tre 
personer vann presentkort från 
Sjöpaviljongen och choklad från Art 
Bakery.

Öppet hus på Svartviksslingan 9
Många passade på att besöka om-
rådets eget bibliotek och bokcafé. 
Här finns böcker från Stads biblio-
teket, som byts ut ett par gånger per 
år liksom böcker skänkta av per-
soner som bor i Minneberg.
 – Här har varit en strid ström av 
intresserade, berättar Kerstin 
 Nihlén på plats. Och det är många 
som har stannat och fikat och även 
tittat in i den vävstuga som finns 
här också.
 Biblioteket ordinarie öppettider 
är måndagar 15.00 – 17.00 och 
onsdagar 18.30 – 20.00.

Stort deltagande vid 
 Minnebergsloppet!
Strax före klockan 17 hade löp-
sugna barn med familjer samlats vid 
Båtviken inför det 400 meter långa 
Minnebergsloppet. Trots envisa 
regndroppar var det energi och 
engagemang på gräsmattan då 
deltagarna värmde upp med 
 Andreas Möller.
 När startskottet gick skickade 
Sven Rindegren iväg 130 glada 

Entertainern Andreas Möller underhöll hela dagen. Foto Jonas Hjalmarström.
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Foto Gissell Cures.Uppvärmning inför Minnebergsloppet.Foto Sophia Loader.

Foto Lars Isgren.

Foto Karin Burman.
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deltagare i omgångar från Båtviken, 
med målgång i Badviken där alla 
glada barn fick medalj och en Festis. 
Det höga deltagarantalet ledde till 
att några får sina medaljer i efter-
hand. Minnebergsloppet sponsrades 
av mäklarfirman MOHV.

550 korv med bröd,  
Elvis och Schaffer
Minnebergsdagen avslutades med 
grillning och musik vid Badviken 
och grillmästarna Andreas och John 
Granström, Cissi Kull Samuelsson 
och Fredrik Nevenius såg till att 
550 korvar med bröd serverades till 
hungriga Minnebergare.
 Pennor och quiz-formulär delades 
sen ut och med vackra Ulvsundasjön 
i bakgrunden drog Andreas Möller 
igång dagens sista programpunkt – 
ett musikquiz, som innehöll allti-
från frågor om Minneberg, till Elvis 
och Janne Schaffer.
 Engagemanget var på topp och 
deltagarna hittade på kreativa namn 
på sina lag, svarade på frågorna så 
gott de kunde, sjöng med och 
 klappade takten! Regntunga moln 
lurade borta över Huvudstabron 
men på ängen i Minneberg var det 
kvällssol ända fram till att sista 
frågan var besvarad, inlämnade 
formulären rättade och vinnarna 
hade fått sina priser!

Boka in Minnebergsdagen 2023 
redan nu 
Jonas Hjalmarström, som varit 
sammanhållande för gruppen som 
organiserat Minnebergsdagen be-
rättar att det redan nu är klart att 
Minnebergsdagen blir av nästa år 
igen.
 – Vi siktar på att ha Minnebergs-
dagen varje år framöver så boka in 
lördagen den 13 maj 2023 i kalen-

dern redan nu! säger Jonas. I år har 
vi varit ett riktigt bra gäng som 
hjälpts åt att förbereda och genom-
föra årets Minnebergsdag och jag 
ser fram emot att samarbeta inför 
nästa år igen. Om det är någon som 
redan nu vill anmäla sitt intresse för 
att vara med är ni välkomna att 
kontakta mig på 0732-686110 eller 
maila till: minnebergsdagen@ 
minneberg.se, säger Jonas.

Tack till alla som hjälpte till med planering inför och/eller arbetade under 
själva Minnebergsdagen:

Adela Flyxe, Alain Minoz, Anders Adling, Andreas Granström, Anton Åleberg, Bror 
Jansson, Eva Hallberg, Fredrik Nevenius, John Granström, Jonas Hjalmarström, 
Jan-Evert Olb, Karin Burman, Karin Svärd, Kristian Broman, Lars Isgren, Lars-Olof 
Nihlén, Madeleine Jangard, Maria Poppan, Mariann Bergström, Marianne Lundqvist, 
Monika Bosell, Ruchi Verma, Sophia Loader, Sven Rindegren, Valentin Minoz, Yvonne 
Flodqvist och Åsa Minoz

Ett stort tack till de lokala butiker 
och restauranger som bidragit med så 
fina priser till de olika tävlingarna som 
ägde rum under dagen:
Art Bakery, Brioche, Blåregn, Coop, 
Farang, Fiordelatte, Ica Maxi Bromma 
Blocks, Ica Supermarket Alvikstorg 
MOHV, Sjöpaviljongen, Tele2 och 
Telenor.

Foto  Gissell Cures.

Foto Gissell Cures.

Boka in lördagen 
den 13 maj 2023!
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i Minneberg

Hemester och hänsyn
Det känns att fler fortsätter trenden med att semestra 
hemma. Det är väldigt trevligt att se grannarna grilla på 
gården, sparka boll och spela kubb med barnen, ha 
picknick eller bara sitta i en skön solstol och läsa en bok 
i skuggan. Vi får bara inte glömma bort att visa hänsyn 
till varandra och t.ex. tänka på ljudnivån utomhus, 
eftersom höga röster och ljud ekar mellan husen.
 Ta alltid med dig dina egna utemöbler och grillar etc. 
när du går in för dagen och ställ inte ut eller lämna kvar 
möbler och saker på gräsmattan.

Sommartips från styrelserna
Varma dagar
• Ställa en kanna med vatten i kylen i stället för att låta 

kranen rinna länge i väntan på ett glas kallt vatten.
• Lägg en fuktig och väl urvriden handduk i frysen och 

ta fram för att ”torka” dig sval istället för att duscha 
flera gånger om dagen.

• Öppna garderober och skåp innan du går och lägger 
dig och släpp ut värmen, så får du ned tempera turen 
något.

Tumregler för alla badare
• Bada alltid tillsammans med någon.
• Gå ut från land och simma sedan in eller längs med 

strandkanten, inte rakt ut.
• Hoppa eller dyk inte utan att ha kontrollerat att det är 

riskfritt.
• Överskatta inte din simförmåga. När simmade du 200 

meter  senast?
• Tänk på att det är jobbigare att simma i hav och sjö 

än i en  bassäng.
• Vågor och strömmar gör det svårare att simma och du 

blir trött snabbare.

Förhindra oväntat besök
• Försvåra för tjuvarna genom att hålla portar och 

entrédörrar stängda: tänk på att entrédörren är första 
dörren till din lägenhet…

• Var uppmärksam på okända personer i fastigheten 
och som rör sig på gårdarna.

• Släpp inte in obehöriga i trapp huset. 
• Be gärna någon granne att ta hand om post och 

 tidningar som hamnar på hallmattan eller i överfull 
postbox.

• Förvara värdeföremål på säker plats. 
• Sätt timer på belysning och radio. 
• Meddela grannar om hjälp med extra uppmärk-

samhet. 
• Berätta inte på telefonsvararen att ni är bortresta. 
• Skriv inte på facebook eller  liknande sidor att ni är 

bortresta. 

Nu när det är semestertider och ledigheter så är det mer 
rörelse utomhus på kvällar och nätter. Likt förra året 
har föreningarna i Minneberg valt att anlita Securitas 
som ronderar i vårt område på nätterna för att säkra 
upp att det är lugnt i vårt område.

Kvällsdopp och grillning nedanför Badviken. 
Foto Ulf Mazur.

Sommar
Nu står sommaren på tröskeln och många av oss ändrar sina vanor.  
Men innan vi åker hemifrån och kopplar av för semester bör vi ändå tänka på några  
viktiga saker. Det är ofta små saker som gör stor skillnad. Det är extra viktigt att  
vi som boende i Minneberg håller extra uppsikt över våra grannars bostäder  
och uppmärksammar vilka som rör sig i området eller trappuppgången.

Tipsa polisen på 114 14, 
vid nöd ring 112.
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Nu har CaCharge levererat de första 
laddstolparna, samt även tagit över 
driften av våra befintliga stolpar. Vi 
hoppas att vi med detta täckt be-
hovet för en tid framöver. Vi har 
extra många laddstolpar på gäst-
parkeringarna så att gäster och 
boende utan laddplats ska kunna 
ladda sina bilar.

Så här laddar man på 
 gästparkeringen
För att ladda din bil på gästparke-
ringen så laddar du ner appen 
cacharge på din telefon och registre-
rar dig. Sedan anger du områdeskod 
7333 för att börja ladda. Betalning 
för elen sker via cacharge. Obs!  
Det är inte möjligt att betala för 
själva parkeringen, så vi påminner 
om att den vanliga p-taxan alltid 
ska betalas via Easypark.

P-plats med laddstolpe
Den som fått en laddstolpe på sin 

p-plats kommer erbjudas nytt avtal 
eller platsbyte. Om man har en elbil 
så gör man precis likadant som 
ovan, men med skillnaden att kon-
tot skapas av Samfälligheten och att 
man sedan loggar in – därför är det 
viktigt att man hör av sig när man 
vill börja ladda på sin plats, så att 
man kan få ett konto. Detsamma 
gäller de som redan har en grön 
laddstolpe i garage P1.

Kostnad
Tills vidare är priset för laddning på 
egna platsen 1,65 kr/KWh samt 
3 kr/KWh på gästparkeringen. På 
den egna platsen tillkommer en 
serviceavgift – i skrivande stund går 
det att välja 39 kronor i månaden 
mot ett påslag på kilowattpriset 
eller 89 kronor per månad och vårt 
kilowattpris rakt av.
 Tanken är också att även de som 
står i garagekön ska kunna utnyttja 
det billigare priset om man laddar 

Nya laddstolpar och lite till...
Samfälligheten har nu skrivit ett avtal med CaCharge som 
 leverantör av både laddstolpar och betaltjänst för laddningen. 
Avtalet innebär att CaCharge snabbt kan leverera nya laddstolpar 
vid behov, samt stå för support och teknik.

mycket. I så fall mejlar du info@
minneberg.se efter den 22 augusti 
för att få ett konto via samfällig-
heten.

Support
Supporten tillhandahålls av 
CaCharge direkt, och samfällig-
heten/HSB hänvisar dit vid problem 
med app, konto eller laddning. 
Mejladress till supporten är 
 support@cacharge.com

Inlärningstid
Vi ber också om lite tålamod med 
styrelsen och svarstiderna nu under 
de första månaderna när systemet 
är nytt – även vi i styrelsen måste 
komma underfund med alla funk-
tioner som finns, och det är inte 
säkert att vi har svar på alla funde-
ringar man har. Vi vill även att vår 
förvaltare sköter detta till hösten, 
och de behöver utbildning i hur det 
går till.

Laddkapacitet i garagen
Till den som möjligtvis är orolig för 
att hen inte ska få en laddstolpe så 
har samfälligheten fått be skedet att 
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Reparation av garage P1 och P2  
– Lägesrapport
I senaste numret av Minnebergs bladet informerades om de akuta 
 reparationerna av två pelartoppar i garage P2. Dessa reparationer 
 avslutades i slutet av april 2022 då även frigjorda p-platser kunde 
 användas på nytt.
 Den tillfälliga stämpningen som monterades upp för att kunna 
genom föra reparationerna sitter kvar tills vidare. Dessa påverkar dock 
inte utnyttjandet av p-platserna där stämpen är monterad.
 Nästa steg i reparationsarbetet är att impregnera samtliga pelar-
toppar i såväl garage P1 som P2. Detta ska utföras nu i sommar. 
 Samtidigt har vi startat arbetet med att utforma ett väderskydd över 
glipan i mittlinjen av de båda garagen. Detta väderskydd är starkt 
 rekommenderat av de specialister som vi anlitat. Planen är att få 
 väderskyddet på plats under hösten 2022. 

Ny styrelse i samfälligheten
Brf Sandvik, Brf Svartvik, Brf Tangen samt Brf Tranan äger och tar 
tillsammans hand om en gemensamhetsanläggning som alla fastighe-
terna har nytta av och som samfällighetsföreningen finns till för.
 Detta innefattar värme, varmvatten, ventilation, sopsugsanläggning, 
miljöhus, garage, gemensamhets lokaler och bredband. Det är de fyra 
bostadsrätts föreningarna, de juridiska personerna, som är medlemmar 
i samfällighetsföreningen. Läs mer om vilka arbetsgrupper som finns 
och vem som är ansvarig på minneberg.se. En ny styrelse valdes på 
ordinarie stämma den 2 juni.

Ordförande Åsa Minoz Brf Sandvik
Sekreterare Jonas Sohlberg Brf Svartvik
Ekonomiansvarig John Hamben Brf Tranan
Vice ekonomiansvarig Lisette Ahlgren Brf Tangen
Ledamot Erik Jandorff Brf Tangen
Ledamot Mattias Hansson Brf Svartvik
Ledamot Fredrik Nevenius Brf Tranan
Suppleanter Elisabet Boberg Brf Tangen
 Simon Cardell Brf Tangen
 Andreas Granström Brf Svartvik
 Carina Ingren Brf Svartvik
 Helge Koponen Brf Sandvik

Flagghissare sökes
Det är väldigt trevlig att vi har 
möjlighet att kunna hissa flaggan  
på våra fina gårdar.  
Vi söker nu en flagghissare som kan 
hissa flaggan på de allmänna flagg-
dagarna i Brf Tangen och Brf Svart-
vik. Ersättning utgår. Intresserad? 
Hör av dig till info@minneberg.se

det finns kapacitet för att sätta upp 
minst ett par hundra laddstolpar i 
båda garagen.  CaCharges system är 
utrustat med lastbalansering, vilket 
möjliggör att man kan dra ner på 
effekten om många skulle ladda sina 
bilar sam tidigt. 
 När det gäller placeringar av-
vaktar vi med nya installationer i 
garage P1 fram till dess att det är 
färdigrenoverat, så den som vill ha 
en laddplats det närmsta året kom-
mer sannolikt få en plats i P2. 
Placeringarna av laddstolparna i 
garagen kommer främst ske på 
platser som idag helt saknar el, 
innan vi börjar byta ut befintliga 
motorvärmaruttag mot laddstolpar.
 De gamla lådorna, där vi konver-
terat ett av motorvärmaruttagen till 
en laddplats, påverkas inte – vi har 
ett 30-tal sådana platser och kom-
mer att behålla dessa. Under 2023-
2024 är planen att dessa enbart 
skall nyttjas av laddhybrider efter-
som de inte ger samma effekt som 
en laddstolpe. 

Och till sist: Man får inte ladda sin 
bil på plats för motorvärmare. 
Uttagen är inte specificerade för 
 detta utan enbart för motor värmare.
 Man får enbart ladda på plats som 
är konverterad – dvs har en inbyggd 
sladd, eller på plats med laddstolpe. 
I och med att laddning via motor-
värmaruttaget kan utgöra en risk så 
kommer samfälligheten inte ha 
överseende med detta utan man 
riskerar att få sin plats uppsagd. 
 Använd istället gästparke ringen och 
ställ dig i kö för en ladd plats. Glöm 
inte att ange om du har (eller väntar 
på) en ren elbil eller en laddhybrid.

Mobilitetshubb
Vad gäller mobilitetshubb med 
bilpool arbetar samfälligheten 
vidare med frågan men har stött på 
svårigheter. Dessvärre har sam-
fällighetens leverantör MoveAbout 
dragit sig ur samarbeter p g a att de 
hamnat i ekonomiska svårigheter. 
Samfälligheten har nu kontakt med 
en alternativ leverantör och vi 
 hoppas att kunna få en lösning på 
plats under hösten. 
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grilltider!

Vi vill påminna alla i Minne berg 
om reglerna som gäller vid grill-
ning på balkonger/uteplatser.

Kolgrill är inte tillåtet i någon av 
föreningarna. I Tangen får man 
grilla med elgrill, i Sandvik, Svart-
vik och Tranan både med el- och 
gasolgrill. 
 Kolgrill får förstås förvaras på 
balkonger och uteplatser men 
 endast användas på våra grill-
platser, både med tanke på brand-
risk och störande lukt inomhus.
I Minneberg finns flera trevliga 
grillplatser att använda. 
 Som en del i Minnebergs brand-
skyddsarbete vill vi påminna om 
några saker som kan vara bra att 
tänka på vid grillning, allt för att 
skapa en så brandsäker miljö som 
möjligt:

Checklista vid grillning
• Se till att grillen inte står under, 

eller för nära träd, buskar eller 
annat brännbart material.

• Tänd helst grillen med eltändare, 
tändrör, tändklossar eller tänd-
papp. Om du använder vätska, ta 
tänd vätska och inte T-sprit när du 
ska tända kolet.

• Undvik engångsgrill. En engångs-
grill är inte att betrakta som en 
säker grillplats. Många mark-
bränder har startats av engångs-
grillar som ställts dirket på mar-
ken.

• Ha alltid tillgång till vatten när 
du ska grilla. Ta med en vatten-
fylld hink.

• När du grillat färdigt, se till att 
grillen verkligen är släckt innan 
du ställer undan den, eller  slänger 
kolet. Du ska kunna ta i kolet 
utan problem innan du slänger 
det.

• Lämna aldrig grillen utan 
 bevakning!

• Privata grillar tas hem efter det 
att de använts.

• Tänk på att det är du som grillar 
som är ansvarig om något in-
träffar.

Att tänka på i

Använder du de allmänna  grillarna
• Bokning är inte möjlig, men er-

bjud gärna nästa sällskap som inte 
ryms direkt att ta över den färdiga 
glöden.

• Rengör de allmänna grillarna när 
du använt dem.

• Tändvätska, tändstickor eller 
annat brandfarligt material får 
inte lämnas kvar.

Tänk också på
• att möbler och bänkar inte går att 

boka eller passa, men erbjud 
gärna sällskap plats eller att ta 
över bord när ni är klara.

• att återställa möblerna i sina 
respektive sittgrupper efter even-
tuell omflyttning.

• att anpassa samtalsnivån till 
tidpunkten på dygnet.

Ha en trevlig matstund med familj 
och vänner men var noga med att, 
när du grillat färdigt – städa upp 
efter dig runt grillplatsen så det ser 
trevligt ut tills nästa sällskap. Ta 
hem alla matrester och sopor efter 
dig, så att vi slipper ovälkomna 
gäster i form av råttor.

Sommar, sol och sköna kvällar, det är som gjort för att grilla. 
Men var uppmärksam om det är torrt ute.  
En gnista från kolen kan få förödande effekter. Ta med en 
spann vatten ut till grillen så att ni är förberedda om olyckan 
skulle vara framme. Och ta med alla matrester hem ...

Hur smakar en 
”Minneburgare”?
Gör du burgaren själv eller köper 
du färdig? Vad har du för tillbehör, 
vilket bröd? Ketchup, senap, 
 dressing, rostad eller rå lök eller 
 kanske gurka? Med eller 
utan ost? Ja smaken är olika, 
men hur är din favorit?

Skicka in ditt tips på  
”Minneburgare” gärna med bild. 
till redaktionen@minneberg.se 

Om vi får in några ”recept” 
 publicerar vi dem så kan alla 
provlaga och rösta fram den 
godaste Minneburgaren!

En riktigt skön  
sommar önskar vi alla 

 Minnebergare!

Vad är en  
Minneburgare?
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Så funkar 
Minneberg

Under denna rubrik beskriver vi hur 
saker funkar i vårt bostadsområde 
Minneberg som rör sådant som energi, 
avfallshantering, mark och andra 
frågor som gör att vi boende kan ha en 
enkel, trivsam och hållbar vardag.

Vattenskador kan uppstå i alla 
typer av fastigheter, oavsett ålder, 
även vid nyproduktioner. Det går 
inte att helt skydda sig mot vatten-
skador – inte ens för den som vaktar 
bostaden dygnet runt. Har grannen 
en vattenläcka kan även du drabbas. 

Här är några tips som alla kan göra 
för att förebygga en vattenskada
Det kanske allra viktigaste är att 
stänga kranarna och vattentillför-
seln till diskmaskin och tvättmaskin 
när man inte använder dem.
 I takt med att många badrum 
renoveras och får ett modernt tät-
skikt har vattenskadorna i den delen 
av lägenheten minskat. I stället har 
de ökat i köken där det används 
alltmer vatten.
 En tredjedel av vattenskadorna i 
Sverige uppstår i kök och enligt 
försäkringsbolaget If kostar de 
100 miljoner kronor per vecka. 
Organisationen Säker vatten uppger 
att 70 procent av dem inträffat i 
skåpet under diskbänken.

Diskbänkskåpet
Placera ett golvskydd under skåpet 
som då leder fram eventuellt vatten i 
ett utlopp under sockeln.
 Placera en bänkskåpsinsats i 
skåpet och täta alla rörgenom fö-
ringar med hjälp av en tätningssats.
 Säkerställ att det finns översväm-
ningsskydd och läckagebrytare.

Diskmaskinen
Under diskmaskinen ska du lägga 
ett skydd som leder fram vatten vid 
eventuellt läckage.

Kyl och frys
Under vitvarorna ska det ligga ett 
kondensskydd som kan samla upp 
och leda fram vatten. Det finns även 

Vattenskador

varianter som är anpassade för att 
både kyl och frys ska få plats på 
samma skydd.

Vattenlarm
Att installera ett läckagelarm är ett 
mycket bra komplement till dessa 
produkter.

Badrum
Det är viktigt att golvbrunnar i bad- 
och duschrum rengörs och kontrol-
leras minst två gånger per år. Det är 
ett enkelt arbete som man kan 
utföra själv. Rengör från slam och 
håravfall noga, så att brunnen blir 
riktigt ren.
 Ofta är golvmattan fäst mot 
golvbrunnen enbart med en kläm-
ring. Med åren förlorar klämringen 
sin spänning och vatten kan tränga 
in under mattan och ut i bjälklaget. 
Läckage vid golvbrunn står för 
hälften av alla skador i golv. Se till 
att klämringen sluter tätt runt 
avloppet. Håll rent kring avlopp och 
golvbrunn för att hindra att vatten 
samlas.

Vid renovering är det viktigt att 
kontrollera att golvet har rätt lut-
ning mot golvbrunnen. Det ska vara 
minst en centimeter per meter.

Se till att tvättmaskinens avlopps-
slang är fast ansluten annars kan 
den vid tryckslag lossna.
 Det kan tyckas självklart att inte 
täcka golvbrunnen med kläder. Men 
tyvärr inträffar detta emellanåt.
 Läckande wc-stol och/eller kon-
densbildning kan ställa till stora 
problem som i förlängningen kan 
förorsaka en större vattenskada.

Se till att ha en bra försäkring
Vattenskador blir ofta väldigt kost-
samma. Om olyckan är framme är 
det viktigt att ha ett bra försäk-
ringsskydd.
 Din bostadsrättsförsäkring och 
föreningens fastighetsförsäkring 
omfattar skador på själva lägen-
heten. Hemförsäkringen omfattar 
skador på dina saker och kostnader 
som du drabbas av om det inte går 
att bo kvar under reparationen.

Råkat ut för en vattenskada?
Stäng av vattentillförseln. Eventuellt 
måste du stänga av huvudvatten-
kranen för att få stopp på vatten-
flödet. Huvudvattenkranen finns i 
badrummet.
 Torka upp vattnet ordentligt för 
att förhindra att skadan förvärras.
 Försök att hitta orsaken till 
vattenläckan. 
 Flytta möbler, kartonger och 
liknande så att de inte står i fukt. 

Anmäl skadan.
Mindre vattenskador anmäler du 
enklast på HSB Felanmälan, är 
skadan stor är det bättre att du 
kontaktar HSB Felanmälan på 
telefon direkt. Därefter tar du kon-
takt med ditt försäkringsbolag och 
gör skadeanmälan.

Vattenskador är besvärliga för alla, både bostadsrätts
föreningar och boende. Vattenskador innebär ofta en hög 
självrisk för föreningen vars försäkring oftast drabbas när 
något händer i den boendes lägenhet. Samtidigt riskerar den  
boende att stå utan skydd om fel åtgärder har utförts.

Felanmälan 010-442 11 00  
felanmalan.hsb.seFoto: Sasikan Ulevik, unsplash
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Hållbart 
i Minneberg

Under denna rubrik vill vi berätta hur 
vi arbetar med hållbarhetsfrågor i 
Minneberg, komma med tips och  
idéer på vad du som boende i sam
fällig heten kan göra eller engagera  
dig i. Förslag på ämnen eller goda tips  
på vad vi kan skriva om mot tages 
tacksamt. Mejla dina tips till 
 redaktionen@minneberg.se

Så kan du minska ditt 

klimatavtryck
Hur påverkar dina val i vardagen klimatet? 
Hur kan du själv i påverka det klimatavtryck som du  
ger upphov till. Det belyser vi i denna artikel.

     år klimatpåverkan i Sverige är enligt statistik från 
    Naturvårds verket och SCB i snitt nio ton kol dioxid-
ekvivalenter per person och år. Genom Parisavtalet har 
världens länder kommit överens om att jordens tempe-
raturökning ska hållas väl under 2 grader och helst inte 
överstiga 1,5 grader. 
 För att kunna uppfylla Sveriges åtagande i avtalet 
behöver vi i  Sverige bland annat minska de konsum-
tionsbaserade klimat ut släppen från 9 ton per person 
och år till 1 ton senast 2030.

De delar i hushållens konsumtion som påverkar 
 klimatet mest är livsmedel, transporter, boende samt 
kläder och skor. Den privata konsumtionen står för 
cirka två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp. Den resterande tredjedelen av utsläppen 
 kommer från offentlig konsumtion (statlig och kommu-
nal) samt offentliga och privata investeringar.

Det räcker inte med att minska de utsläpp som görs i 
Sverige. För att komma ner till 1 ton behöver de utsläpp 
som vår konsumtion or sakar i andra länder också 
 minska. Spelar det verkligen roll vad vi gör var och en? 
Ja, det gör det. Genom att förändra dina vardagsval 
kan du minska ditt klimatavtryck väldigt mycket. 

En kom-ihåg lista för hur man kan minska klimat-
avtrycket har tagits fram av Världsnaturfonden WWF:

BIFFEN – uppgradera dina matvanor
Ät mindre men bättre kött, ät mer proteiner från växt-
riket (bönor, linser, ärtor) och sluta slänga ätbar mat – 
för då är både du, klimatet och den biologiska mång-
falden vinnare!

BUTIKEN – handla mindre och miljösmart
Minska din belastning på jordklotet genom att dra ner 
på onödiga eller ohållbara köp och överkonsumtion av 
prylar, som kläder, möbler och elektronikprodukter.

BILEN – res klimatsmart
Välj klimatsmartare transportsätt när det är möjligt 
– som elbil, kollektivtrafik, tåg och cykel. Många av oss 
har alternativ och möjlig het att tänka till.

BOSTADEN – minska elförbrukningen
Spara energi i din bostad och var med och hejda 
klimat föränd ringarna, samtidigt som du minskar 
 elräkningen. Det här är en ut maning som passar även 
barnen.

BÖRSEN – placera hållbart
Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala 
uppvärmningen eller utarmning av den biologiska 
mångfalden. Då visar du att det finns efterfrågan på 
gröna sparalternativ!

Mät ditt klimatavtryck
Det finns många så kallade klimatkalkylatorer som 
hjälper dig att praktisk mäta ditt avtryck för att ge stöd 
i att ta mer klimatsmarta beslut. Här är ett par av dem:

Svalna – svalna.se
Habit – habits.eco 
ClimateHero – climatehero.me
Klimatkalkylatorn – klimatkalkylatorn.se

V
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Johan Hofgren
Jag är med i styrelsen för att få en större 
inblick i föreningens verksamhet och kunna 
bidra till dess utveckling och fortsatta väl-
befinnande.
 Jag är nationalekonom med inriktning på finansiell 
ekonomi och arbetar som Treasuryhandlare på Vatten-
fall AB. Har tidigare arbetat på Handelsbanken i olika 
befattningar. Har erfarenhet från både ränte- samt 
valutamarknaden.

Erik Jandorff
Jag flyttade till Minneberg 2020 från 
 Johannesfred och är uppväxt på Ekerö.
 Jag arbetar på Midsummer AB som bygg-
projektledare där jag ansvarar för takbyten 
med svensktillverkade tunnfilmsolcelller runt om i hela 
Sverige. Både privata och kommersiella fastigheter. 
Innan det drev jag ett byggföretag. 
 Jag är med i styrelsen för att jag vill bidra till hur vi 
kan underhålla och utveckla det vi äger och förvaltar 
tillsammans. Jag drivs av att hitta nya lösningar och 
förbättringar.

Lisette Ahlgren
Jag är utbildad inom Management till Löne-
specialist och arbetar som ansvarig på Aspia 
ABs lönecenter. Jag har entreprenörsanda  
och ett intresse för siffror och människor.  
För mig är styrelsen i en brf väldigt viktig ur många 
aspekter, bl a för att verka som ambassadörer för om-
rådet och se till att föreningens ekonomi frodas. Jag har 
bott i Minneberg i snart tre år och trivs utomordentligt 
bra. Jag bor tillsammans med min sambo Martin och 
har två söner varav min yngsta son, Elias, fortfarande 
bor hemma.

Johan Juffermans
Jag bor sedan ett år i Brf Tangen med min 
sambo och vår dotter på två år. Är tilltänkt 
som sekreterare i styrelsen och är en van 
skribent av exempelvis rapporter och proto-
koll från mitt nuvarande arbete som utredare på Social-
styrelsen och tidigare anställningar på exempelvis Skol-
inspektionen och Skolverket. Jag har även tidigare erfa-
renhet av att ingå i styrelser för ett flertal ideella organi-
sationer, bl.a. i ett par styrelser inom Amnesty. Ser fram 
emot att vara med och förvalta vårt gemensamma boen-
de genom bostadsrättsföreningen och dess styrelse.

Simon Cardell
Jag har bott i Minneberg sedan 2019 till-
sammans med min fru. Till vardags arbetar 
jag som jurist med inriktning på skatt, 
 avtalsrätt och bolagsrätt. Jag har tidigare 
ingått i styrelser för bostadsrätts föreningar och andra 
ekonomiska föreningar.
 På fritiden är jag gärna aktiv, antingen på gym eller 
utomhus. 
 Jag tror och hoppas att min bakgrund kan komma 
väl till användning även för Tangen!

Seve van der Graaf
Jag har bott här sedan 2020 och älskar om-
rådet! Jag arbetar med företagsfinansiering, 
sitter nu i Volvos kreditteam, och hoppas  
min kunskap kan komma till nytta inom 
styrelsen när finansierings- och andra planer ska disku-
teras eller analyseras. Jag är holländare och kan bidra 
till en mer internationell eller mångfacetterad röst i 
styrelsen då det behövs. Jag har tidigare varit revisors-
suppleant och tycker nu att att det skulle vara roligt att 
få ingå i styrelsen och lära känna nya engagerade perso-
ner i min brf!

Elisabet Boberg
Personal- och beteendevetare med arbete 
inom socialpsykiatrin i  Sollentuna kommun. 
Nämndeman i Förvaltningsrätten och  
hoppar ibland in som boendestöd på 
 Johannelunds psykiatriboende här bredvid. Bott i 
 Minneberg sedan sonen var 2 år, han fyllde nyss 29.
 Allmänbildad med erfarenhet från många olika typer 
av arbeten. Gillar att cykla, utöva MediYoga och lyssna 
på spännande böcker.

Helena Öberg
Jag har suttit i styrelser i tidigare brf, en 
erfarenhet som jag hoppas kunna dra nytta 
av nu. I Minneberg och i Brf Tangen finns  
en fin tradition att värna om och se oss alla 
som bor här. Jag ser fram emot att förvalta det och 
arbeta för att vi i vårt område har miljöer och aktivite-
ter som tilltalar alla generationer, såväl barn och ung-
domar som vuxna och äldre. Till vardags jobbar jag 
som  Account Director/HR på Minnesota Communca-
tion. Jag har bott i Minneberg sedan 2013 och jag bor 
tillsammans med min dotter Ellie, 6 år.

Brf Tangens nya styrelse
Här en kort presentaion av Brf Tangens nya styrelse som valdes vid årsstämman den 22 maj.

Information från 

Brf Tangen www.brftangen.se • styrelsen@brftangen.se
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Den 5 maj var det dags för Brf Tranans ordinarie 
föreningsstämma. 32 av föreningens medlemmar 
var på plats i Bad viken när avgående ordförande 
Per-Anders Stenerös slog  klubban i bordet och 
förklarade mötet för öppnat. 

Per-Anders Stenerös, som av stämman också valdes till 
stämmo ord förande, gick igenom årsredovisningen för 
det gångna året inne fattande tillgångar och skulder, 
kostnader, avskrivningar, repara tioner och underhåll. 
De närvarande medlemmarna hade möjlighet att ställa 
frågor. På plats fanns också Olivia Fredriksson, som 
sedan årsskiftet är förvaltare i Bef Tranan och övriga 
föreningar i Minneberg. 

Ansvarsfrihet beviljad
På frågan om ansvarsfrihet för sittande styrelses leda-
möter för räkenskapsåret 2021 svarade  stämman enhäl-
ligt ja. Därefter gick stämmoordförande vidare till 

beslut om den kommande styrelsens ledamöter, val av 
revisorer samt ny valberedning.

Ny ordförande
Som deklarerats i kallelsen hade Per-Anders Stenerös, 
som suttit med i styrelsen i sju år varav som ord förande 
i sex av dem, samt ledamot Jimmy Jansson meddelat att 
de avsäger sig omval. 
 Till ny ordförande valdes Fredrik Nevenius, som 
suttit med i Brf Tranans styrelse sedan 2012 år och som 
varit vice ordförande de senaste sex åren.

Detta är Brf Tranans styrelse efter stämman:
Fredrik Nevenius, port 86, ordförande kvarstår 1 år 
Sophia Loader, port 98, vice ordförande kvarstår 1 år
Karin Svärd, port 90, sekreterare omval 2 år
Rosita Lindqvist, port 86, ekonomiansvarig  omval 2 år
John Hamben, port 88, ledamot nyval 2 år
Ingrid Olsson, port 98, ledamot nyval 2 år
Karl Adriansson, port 84, ledamot kvarstår 1 år
Monica Karåker, port 86, ledamot kvarstår 1 år

Till ordinarie revisor valdes Magnus Ersbacken, port 
86, samt Oscar Uggla, port 84 som suppleant. Båda 
väljs på ett år.

Till ny valberedning valdes Eva Kågestedt, Inga-Lill 
Carlén och Per-Anders Stenerös där stämman utsåg Eva 
Kågestedt till ordförande i valberedningen.

Avtackning
Stämman avslutades med att av gående ordförande 
Per-Anders Stenerös avtackades. Även Eva Kågestedt 
och Inga-Lill Carlén, som avgick ur styrelsen vid förra 
stämman men som inte kunde avtackas då på grund av 
pandemin, tackades för sina insatser med en blombukett 
och en present. Jimmy Jansson, som inte kunde delta på 
plats avtackas separat.

Protokollet från föreningsstämman finns publicerat på 
hemsidan, www.brftranan.se, om du vill ha en utskrift, 
kontakta styrelsen.

Detta är den nya styrelsen i BRF Tranan!

Från vänster bakre raden: John Hamben, Karl Adriansson, Rosita Lindqvist, 
Karin Svärd, främre raden; Sophia Loader, Fredrik Nevenius, Monica Karåker 
och Ingrid Olsson.

Stamspolning

Till hösten är det dags att  ”spola kröken”

Information från 

Brf Tranan www.brftranan.se • styrelsen@brftranan.se

I mitten av september är det dags för stamspolning i Brf 
Tranan. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare 
måste släppa in de som utför stamspolningen. Vi 
 kommer också att filma rören för att få en uppfattning 

om statusen på dem. GR-avloppsrensning kommer att 
utföra stamspolningen ochaviserar varje lägenhet om 
exakt tid.
 Mer information kommer efter sommaren.
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Det blev Timblads Måleri AB som 
fick förtroendet att genomföra 
trapphusrenoveringen i Brf Tranan. 
Arbetet kommer delas upp i två 
etapper, där den första som sagt 
redan påbörjats och kommer pågå 
fram till och med augusti 2022.

Under etapp 1, maj – aug, kommer 
följande arbeten att utföras:
• Byte av undertak i samtliga 

 entréer med installation av ny 
belysning infällda i de nya under-
taken.

• Installation av nödbelysning.
• Övriga elarbeten såsom utbyte av 

dåliga kabellister m.m.

Alla elarbeten utförs av en behörig 
underentreprenör till Timblads 
Måleri AB.

Etapp 2, som består av alla mål-
ningsarbeten, kommer att påbörjas i 
september 2022 och pågå fram till 
mitten av december 2022 då samt-
liga arbeten skall vara färdiga.

Detta ingår i Tranans 
 trapphusrenovering:
• Golven – Slipning, rengöring och 

vid behov lagning av golven i 
trapphusen. KLART!

• Målning – Väggar och tak målas i 
ljusa nyanser medan dörrar, 
trappräcken och delar av trapp-
väggar målas i blå eller gröna 
nyanser för att matcha befintligt 
kakel. Provmålning gjord i port 

Grillkväll 22/9
I höst planerar vi för en grillkväll i 
Badviken igen. Vi tänder grillen på 
altanen kl 18, och grillar på tills 
alla är mätta och nöjda. Vi bjuder 
på burgare, korv med tillbehör, 
läsk, öl, vin. Och det går förstås att 
droppa in senare under kvällen. 
Alla trananbor är välkomna, stora 
som små. 

90 och 94 för att säkerställa val 
av kulörer. Påbörjas: september 
2022

• Ytterbelysning – Nya armaturer, 
likadana som i Brf Tangen och Brf 
Sandvik, kommer att sättas upp. 
Påbörjas i september 2022.

• Innerbelysning – Våra entréer 
kommer få nya energisnåla arma-
turer, som monteras infällda i 
undertaket. Befintliga armaturer 
behålls men ljuskällorna kommer 
att bytas ut mot andra som ger ett 
annat ljus.

• Nödbelysning, som fungerar även 
om det blir strömavbrott, kommer 
installeras. Påbörjas: juni – aug 
2022

• Ljudisolering – De ljudisolerande 
plattorna i innertaken i entrépla-
nen kommer att bytas ut mot en 
snyggare variant. Påbörjas: juni – 
aug 2022

• Skyltar och anslagstavlor – Infor-
mationsskyltar, som till exempel 
”Tvättstuga” och ”Cykelförråd”, 
liksom nya anslagstavlor och 
informationstavlor om vem som 
bor på vilken våning kommer att 
bytas ut. Påbörjas: hösten 2022

• Bänkar – Bänkarna i entréerna 
kommer att bytas ut. Leverans: 
november 2022

Åtgärderna ingår i föreningens 
underhållsplan och renoveringen 
beräknas vara helt klar till års-
skiftet.

Trapphusrenoveringen: 

Nu är det dags för nästa etapp!
I slutet av förra året lagades och slipades alla golv. Nu är det dags 
för nästa etapp och i 82:an är  arbetena redan igång.

Den 29 mars invigdes renove-
rade Båtviken med en grann-
kväll med tema Pub-kväll som 
var mycket uppskattad. Ett 
60-tal personer kom och njöt 
av mat och dryck tillsammans. 
Eftersom det var fotbollsmatch 
senare på kvällen kopplades en 
storbildsskärm upp på väggen 
så att alla kunde njuta av 
matchen. En mycket lyckad 
kväll.

Fyra grannkvällar i höst!
Under hösten 2022 planerar  
vi grannkvällar som antingen 
blir i Båtviken eller Badviken, 
exakta datum kommer efter 
sommaren men planen är 
följande:

1. Slutet augusti 
Tema Pub-kväll med mat 
och dryck

2. Slutet september 
Tema pyssel / lappning och 
lagning / virka gosedjur

3 Slutet oktober  
Tema Quiz med enklare 
förtäring

4. Slutet november 
 Tema Pub-kväll med mat 

och dryck

All mat och dryck till självkost-
nadspris

Grannkvällar 2023
Givetvis kommer det att bli 
Pub-kvällar. men också någon 
form av pyssel, kanske påsk-
pyssel? Kanske en vårsalong?

Kom gärna med förslag som 
emottagets tacksamt

Mer information kommer att 
finnas på minneberg.se

I slutet av varje 
månad!

Grannkvällar
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God uppslutning  
på städdagen den 5 maj
Det blev en fin vårkväll för den traditionella  
städdagen.  Äntligen var det dags att träffa  
grannarna när pandemins grepp släppt. Det blev 
trevligt umgänge och tillsammans pysslade vi 
om vår gemensamma miljö bland blommande 
 magnolior och vårlig grönska. 

Det var god uppslutning och under kvällen var före-
ningens styrelse på plats och i samarbete med mäklar-
firman MOHV bjöds på varm korv, dryck, bullar, saft 
och kaffe. 
 Under kvällen passade styrelsen även på att samla 
intresserade medlemmar för en rundtur på gården vid 
port 104 – 108 och samla in idéer om hur vi på ett bra 
sätt kan förnya gården. Bland annat framfördes önske-
mål om att se om en syrénberså som funnits på plats 
sedan innan Minneberg byggdes. 

Har du idéer som du vill framföra? Hör gärna av dig 
till styrelsen på info@brfsandvik.se.

Den 16 maj genomförde BRF Sandvik ordinarie 
föreningsstämma. På stämman deltog 23 röst-
berättigade medlemmar på plats i Badviken.

I samband med stämman avtackades tre ledamöter. 
Såväl Bruno Einarsson som varit underhållsansvarig 
under ett antal år och Michael Lennfors som haft en rad 
uppdrag under många år har flyttat från föreningen. 
Mångårige ordförande Manne Seifter har valt att inte 
fortsätta som förtroendevald. Detta har möjliggjort en 
förnyelse med tre nya medlemmar i styrelsen. 
 Stämman har i enlighet med förslag från valbered-
ningen valt in tre nya styrelseledamöter: Karolina 
 Olsson Hedlund, Ida Karlsson och Helge Koponen som 
blir en fin nystart för styrelsen. Till ny ordförande 
 valdes Åsa Minoz som tidigare varit vice ordförande. 

Detta är BRF Sandviks styrelse efter stämman:
Åsa Minoz, port 112, ordförande 
Karolina Olsson Hedlund, port 116, vice ordförande
Pia Olsson, port 104, ekonomi
Johan Hägglund, port 116, sekreterare
Majvor Wik, port 116, mark
Ida Karlsson, port 114, underhåll
Helge Koponen, port 110, vice sekreterare/underhåll
Hans Larsson, HSB-ledamot

Till ordinarie revisor valdes Lars Bromfält, port 116, 
samt Erik Åström, port 116 som suppleant. Båda väljs 
på ett år.
 Till valberedningen valdes Jenny Mellqvist (samman-
kallande), Elin Malmtin och Camilla Holmgren. 
 Stämman avslutades med att avgående ordförande 
Manne Seifter liksom Michael Lennfors och Bruno 
Einarsson avtackades för sina förtjänstfulla insatser för 
föreningen.

Flera nya i styrelsen  
i Brf Sandvik

Information från 

Brf Sandvik www.brfsandvik.se • info@brfsandvik.se
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Information från 

Brf Svartvik www.brfsvartvik.se 
info@brfsvartvik.se

Föreningsstämman 
12 maj
Torsdagen den 12 maj hölls Brf 
Svartviks föreningsstämma via 
fysiskt möte i Badviken. Ett 
50-tal personer var närvarande. 
Innan själva Föreningsstämman 
öppnades hölls ett kortare informa-
tionsmöte kring gemensamhets-el, 
så kallad IMD. På plats fans en 
representant som kunde svara på 
frågor och berätta lite hur det 
 fungerar. 
 På själva föreningsstämman gicks 
räkenskaperna igenom, styrelsen 
fick ansvarsfrihet och ny styrelse 
valdes. 

Till ledamöter för styrelsen  
2022–2023 valdes:
Carina Ingren omval två år
Jonas Sohlberg omval två år
Magnus Wallin fyllnadsval ett år
Per Gnalin nyval två år
Thomas Blomquist nyval två år
Björn Martinussen nyval två år
Andreas Granström kvarstår ett år
Mattias Hansson kvarstår ett år
Pia Bergström kvarstår ett år
 HSB har meddelat att Lars-Yngve 
Larsson är utsedd till föreningens 
HSB-ledamot.

Som revisorer valdes: Tomas Ekbom 
som ordinarie revisor samt Petter 
Gustafsson som suppleant.
 Till valberedningen valdes:  
Lisa Norlin, Helen Person och 
Marie Kasselbäck Berglund.
 Protokollet från föreningsstäm-
man finns publicerat på hemsidan, 
www.brfsvartvik.se, om du vill ha 
en utskrift, kontakta styrelsen.

Direkt efter föreningsstämman höll 
styrelsen ett konstituerande möte. 
Där valde styrelsens ord förande, 
vice ordförande och för delade ar-
betsuppgifterna för det kommande 
verksamhetsåret. På anslagstavlorna 
och på hemsidan finns en lista med 
vilka uppgifter var och en ansvarar 
för.

Hämta information 
på hemsidan 
Du vet väl om att det finns mycket 
information att hämta på Brf Svart-
viks hemsida? På många av de 
frågor som kommer in till styrelsen 
finns det svar att hämta på hem-
sidan. Gå in på: www.brfsvartvik.se 
och klicka dig fram genom meny-
erna. Där finns uppgifter om om-
rådet, bostadsföreningen, ombygg-
nads regler, de ideella föreningarna 
och närområdet. Även Minnebergs 
samfällighetsförening har en hem-
sida: www.minneberg.se

Föreningdag 7 maj
Vårens föreningsdag den 7 maj 
blev både lyckad och trevlig, 
trots lite smådugg och blåst, 
med många barnfamiljer, nya 
och gamla grannar. 
Tack alla som deltog och därmed 
bidrog till att vi har en av Stock-
holms vackraste gårdar, med de 
vinster i form av trivsel och värde 
detta ger. Alla gjorde en god insats 
för vårt område och stranden. Tack 
också Karin och Andreas som med 
mat och dryck bidrog till extra 
trivsel vid grillen.
 Tack för en jättetrevlig dag och 
för allas insatser!

Att tänka på under sommarsä-
songen är vi kan hjälpas åt för att 
hålla området snyggt, t ex ta upp 
skräp som flyger runt, inte låta 
leksakerna ligga kvar på gården när 
man går in. Det hindrar fordon som 
måste kunna köra in för att hjälpa.

Trångt i cykelställen
Många hör av sig och tycker det är 
trångt i cykelställen eller cykelrum-
men börjar bli fulla av många cyk-
lar/barnvagnar etc som står där 
utan att användas, så DU som har 
en trasig cykel eller en cykel/barn-
vagn som inte används – Ta bort 
den eller ställ den i ditt eget förråd.

Minnebergsbladet
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FELANMÄLAN:  Via telefon: 010-442 11 00, via internet: felanmalan.hsb.se

K A L E N D E R Sa = Brf Sandvik Sv = Brf Svartvik  
Ta = Brf Tangen Tr = Brf Tranan 
Ms = Minnebergs samfällighet Öv = Övrigt

22 augusti 
Styrelsemöte, Brf Svartvik

23 augusti 
Styrelsemöte, Brf Tangen

Slutet av augusti 
Grannkväll

28 augusti  
Styrelsemöte, Brf Sandvik

31 augusti  
Styrelsemöte, Brf Tranan 

11 september 
Grannkväll Brf Sandvik

Ms

19 september 
Styrelsemöte, Brf Svartvik

20 september 
Styrelsemöte, Brf Tangen 

22 september, 
Grill/Infokväll, Brf Tranan

26 september  
Styrelsemöte, Brf Sandvik

Slutet av september 
Grannkväll

3 oktober 
Höstmöte, Brf Svartvik

Tr

Tr

Ms

Tr

Sa

Sv

Ta

Sa

Sa

Sa

Vid den här tidningens tid för tryck var det bara några 
dagar kvar av renoveringen av gymmet. Det har varit ett 
pussel att få alla olika hantverkare dit i rätt turordning. 
Det komplicerades också av att vi bara kunde göra ett 
rum i taget, detta eftersom vi var tvungna att förvara 
gymutrustningen i samma lokaler under tiden.
 Under vecka 24 färdigställs det sista och gymmet 
öppnar i slutet av vcekan. Några små snickeriarbeten 
återstår p.g.a. sjukdom.
 Gymmet har fått ny stereo som kopplas upp via WiFi. 
Instruktioner finns i lokalen. 
 Gymmet börjar också bli trångbott och större lokal 

har vi inte möjlighet till, därför provar vi nu möjlig-
heterna att träna boxning och brottning i pingislokalen 
där det finns mattor för golvaktiviteter. Den som vill 
träna där måste dock lösa access dit och boka sina tider 
precis som de som vill spela pingis.
 Vi har inte möjlighet att ta emot saker som de som 
tränar tar med sig och lämnar i gymmet, som t.ex. fler 
pilatesbollar mm. De ligger numera i ett förråd. Önskar 
du få tillbaka något sådant, hör av dig till sam fällig-
heten på info@minneberg.se.
 Basturna behöver också fräschas upp med bl.a. ny 
panel. Förhoppningsvis kan det åtgärdas under hösten.

Gymmet öppet igen
Foto Jonas Sohlberg.
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14 oktober 
Styrelsemöte, Brf Tangen

19 oktober  
Styrelsemöte, Brf Tranan

Slutet av oktober 
Grannkväll 

31 oktober  
Styrelsemöte, Brf Sandvik

31 oktober 
Styrelsemöte, Brf Svartvik

Ta

Ta

Ms


