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Allmänt 

Vi i Bäcken (ViB) utges av styrelsen och 

sammanställs av Matz Eklund. Bidrag eller 

synpunkter på informationsbladet mottages 

gärna.  matz.eklund@ttf.se eller 08-562 559 1259 0 

 

Ordföranden har ordet 

Tack för förtroendet att få vara 

ordförande i styrelsen för Brf 

Bäcken i Stockholm. En mycket 

välskött förening där den 

avgående styrelsen med Jan 

Kumlin i spetsen har bäddat för 

att vi kan se fram emot en hög 

boendekvalité till en rimlig kostnad i många år 

framöver.  

 

Jag har verkat som ekonomichef i mer än 30 år. De 

senaste drygt 15 åren inom en stor ideell förening - 

Sveriges Byggindustrier - ett av de större 

arbetsgivareförbunden inom Svenskt Näringsliv. 

Där har jag varit chef för ekonomi o administration 

och på senare år även regionchef för region Södra 

Norrland. Under några år har jag också varit 

ordförande för Brf Reimer på Reimersholme. En 

förening med 178 lägenheter uppdelade i 4 

punkthus byggda 1942-44. 

 

I vår förening har många en låg anskaffnings-

kostnad för sin bostadsrätt medan nya 

medlemmar har betalt mycket. Detta gör att det 

finns olika intressen och förväntningar på 

boendet. En utmaning för oss i styrelsen är därför 

att försök balansera dessa olika intressen i ett 

framsynt arbete för våra fastigheter och för 

medlemmarnas bästa. Med min bakgrund ifrån 

den ideella världen hoppas jag kunna bidra med 

en förståelse och respekt för medlemmarnas 

olika behov men också lust att utveckla vårt 

gemensamma boende. Jag ser fram emot allas 

vårt samarbete. 

               

Anders 

Rapport från årsstämman 2015-05-19 

I en glad och positiv anda genomfördes 

föreningens årsstämma som leddes av Göran 

Olsson. Sedvanliga ärenden enligt stadgarna 

beslutades varefter avgående styrelse m fl 

avtackades. Föreningen bjöd därefter på bl a vin 

och snittar vilket är en uppskattad tradition. 

 

På stämman valdes delvis en ny styrelse som 

framgår nedan. 

 

Stämman beslöt enhälligt att godkänna förslaget 

till nya stadgar i andra läsningen. 

 

Styrelsen  
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Nya stadgar 

Föreningens nya stadgar är nu 

godkända och registerade av 

Bolagsverket.  

 

Styrelsen har beslutat att i 

enlighet med de nya stadgarna 

från och med den 1/9 ta ut 

följande avgifter. 

 

Överlåtelseavgift 

1.557 kr vilken debiteras köparen 

 

Pantsättningsavgift 

890 kr/st vilken debiteras bostadsrättshavaren 

 

Andrahandsavgift  

300 kr/månad vilket debiteras 

bostadsrättshavaren. 

 

De nya stadgarna är bifogade detta 

informationsblad. 

 

Bakgrunden till avgifterna är att föreningen 

måste få kostnadstäckning för handläggning av 

överlåtelser och pantsättningar. Vad gäller andra-

handsuthyrning är bakgrunden att den 

andrahandshyresgäst som bor i lägenheten inte 

har samma engagemang och ansvar som en 

bostadsrättsinnehavare och vår erfarenhet är att 

de uppstår kostnader som vi bostadsrättshavare 

annars får bära. 

 

Cykelrensning – vi behöver mer plats inomhus 

 
I våra cykelrum finns många cyklar som inte 

används och upptar plats från dem som 

regelbundet använder sin cykel och inte vill ha 

den i cykelstället vid entréerna. Vi frågar oss 

varför man har en cykel som står oanvänd i 

cykelrummet år ut och år in? Det är ofta gamla 

cyklar med tomma däck och inte fungerande 

växlar och belysning etc. Har du bytt till ny cykel 

och tror att du ska ha den gamla i reserv. Glöm 

det och skrota din gamla! 

 

Vill du ha hjälp med att skrota 

din gamla cykel? Sätt då ett 

rött buntband på din cykel så 

ombesörjer vi att den lämnas 

till återvinning för metall. 

Buntbanden finns där du 

slänger tidningar och kartong. 

Gör det före den 31 oktober 

2015.  

 

Långtidsförvaring av cyklar 

Vill du ha hjälp med 

långtidsförvaring av din cykel 

som du avser att använda? 

Sätt då ett svart buntband 

samt en lapp med namn, 

lägenhets- och telefonnummer 

på styret så förvarar vi cykeln i ett särskilt förråd 

som öppnas vår och höst genom styrelsens 

försorg 

 

Fönstermålning Mässen 15 

  
 

Under sommarn har vi renoverat fönster på 

Mässen 15. En liten fältverkstad har varit 

uppställd på gården. Alla fönster utom på 

norrsidan har renoverats.  

 

Tvättstugorna 

Du som bokar tvättstugorna via 

en iPad eller iPhone kanske har 

märkt att appen för ”bokning” 

inte fungerar efter uppdatering 

till iOS9.  Aptus support 

meddelar dock att de har sänt 

information till Apple och att de 

förhoppningsvis rättar till felet 

inom en snar framtid. 

Fortfarande kan du boka via terminalen i 

källargången. 



Uthyrning i andra hand 

Det grundläggande syftet med en 

bostadsrättsförening är att de som bor i 

fastigheterna också skall vara medlemmar i 

föreningen. Detta för att vi då har rättigheter och 

skyldigheter mot varandra som regleras av bl. a. 

stadgarna. En andrahandshyresgäst omfattas inte 

av dessa stadgar. 

 

Otillåten uthyrning i andra hand 

 
Om någon hyr eller lånar ut (även till närstående) 

en lägenhet i andra hand utan tillåtelse från 

föreningens styrelse kan det få stora 

konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan 

resultera i att rätten till bostadsrätten förverkas, 

således att medlemmen helt enkelt blir uppsagd. 

 

Styrelsen har en positiv inställning till uthyrning 

med beaktningsvädra skäl varför vi vill uppmana 

alla att respektera föreningens regler för detta. 

Observera att korttidsuthyrning genom AirBnB 

eller andra liknande organisationer aldrig är 

tillåten.  

 

Ombyggnad i din lägenhet 

Efter ett nyligen avgjort fall i 

Bostadsrättsnämnden kommer vi att se över och 

anpassa våra regler för ombyggnad. Våra regler 

kan inte vara stängare än vad bostadsrättslagen 

säger. Styrelsen överväger att lämna tillstånd för 

ombyggnad när det inte är till påtaglig skada för 

fastigheten eller föreningen. Fortfarande gäller 

dock att ingrepp i fastighetens bärande 

konstruktioner och ingrepp i vatten- avlopps- och 

elsystem kräver styrelsen tillstånd innan arbetet 

påbörjas. Inom kort kommer det att finnas en 

uppdaterad blankett på föreningens hemsida. 

Har du frågor kontakta förvaltaren. 

 

Sopnedkasten i trapphusen 

 
Det har blivit mycket bättre då de flesta boende 

respekterar våra enkla regler för sopnedkasten. 

Fortfarande uppstår dock problem med sopstopp 

i några trappuppgångar.  

 

Stoppen orsakas ofta av pizzakartonger som  

viker upp sig på väg ned i sopröret och fastnar. 

Detta medför höga helt onödiga kostnader för 

oss alla. För varje sopstopp närmar vi oss ett 

beslut att flytta 

sophanteringen till 

gatan d v s stänga 

sopnedkasten helt. Det 

finns behållare för 

kartong och wellpapp 

bredvid tidningsåtervinningen i garaget, 

Artillerigatan 78.  

 

Det finns källsorteringsrum i båda fastigheterna. 

Glas, metall eller plastförpackningar har vi inte 

plats för utan vi hänvisar till miljöstationen på 

Erik Dahlbergsgatan 43. 

 

 

 



Grovsopor 

Första vardagen i varje kvartal ställs en container 

upp under ett dygn på Artillerigatan. I den kan du 

slänga brännbara grovsopor.  

 

Däremot får du inte kasta in miljöfarliga ämnen t ex 

gipsplattor, målarfärg, oljor, el-prylar, bil- och 

cykeldäck, metallföremål etc. Dessa måste du 

lämna till en särskild återvinningscentral 

www.stockholmvatten.se/miljostation 

 

Efterlysning 

 
På fasaden mot Strindbergsgatan sitter denna 

vackra relief. Är det någon i föreningen som vet 

något om konstverket, skriv och berätta till 

info@brfbacken.com eller lägg ditt bidrag till 

styrelsens brevlåda Artillerigatan 78. 

 

Parken behöver snyggas upp! 

 
Parken bakom husen har inte blivit ompysslad på 

många år. Orsaken till det är att det skötselavtal 

som finns mellan Brf Mässen och oss har inte 

efterlevts. Vår tomtgräns går en bra bit in på 

gräsmattan varför flera träd och buskar står på 

Mässens tomt. Vi är dock överens om att i gott 

samförstånd snygga till området. En grupp 

tillsammans med Mässen skall bildas som tar 

fram ett förslag. Förslaget skall genomföras 

under tidig vår nästa år. Vill du vara med? Hör av 

dig till info@brfbacken.com eller ring Anders 

0708-35 25 50. 

Nostalgi 

Fotot nedan, visar provisorisk tillfartsväg genom 

Armfeltsgatan för A1 under tiden för kvarteret 

Artilleribergets bebyggande, sommaren 1936.  

Av Djurgårdskommissionens årsberättelse för 

året 1931-1932 kan följande konstateras. 

 

Djurgårdsförvaltningen hade i uppdrag av Kungl. 

Maj:t att exploatera Ladugårdsgärde. Tomterna 

som såldes slumpades långt under 

taxeringsvärdena. Under åren 1912-1932 såldes 

tomterna på Ladugårdsgärde för i medeltal 15% 

av taxeringsvärdet. 

 

Under samma tid färdigställdes 127 fastigheter, 

9.804 rumsenheter, varav 7.868 boningsrum. 

1.574 lägenheter. I medeltal gick det 5 

rumsenheter per lägenhet. (rumsenhet är alla 

rum i en lägenhet även hallar) 

 

Styrelsen och förvaltningen önskar alla trevlig 

höst 
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