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Tiden går så fort och ibland behöver vi stanna upp och 
reflektera. Då inser vi lättare att vi har åstadkommit en del, 
trots att det ibland känns som om ingenting hänt. 

Så när valberedningen under 2021 ska fylla tre tomma 
stolar i styrelsen kan det vara dags att summera.  

För er som funderar på att nominera en granne eller på att 
kandidera själva; så här gick det till när dagens ledamöter 
gick med. Här följer först deras personliga vägbeskrivningar 
in i styrelsen – och sedan en summering av vad som blivit 
gjort på senare år.  
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Mats Fredholm, ordförande 

Ett misslyckat projekt och en utskällning. Det var så jag 
hamnade i styrelsen, men det hela började förstås med ett 
lägenhetsköp. Jag flyttade in på försommaren 2012. Jag hade 
några buskar med mig som jag ville plantera utanför porten, 
men fick nej av styrelsen. Däremot fick jag gärna vara med i 
gruppen som skulle bereda det s k ”Utemiljöprojektet”.  

Styrelsen hade tagit initiativet att fräscha upp den i stora 
stycken redan fina utemiljön och anlitat en välrenommerad 
trädgårdsarkitekt med stora planer. Vi bantade planerna lite 
och sedan togs beslut om att arkitekten och en entreprenör 
skulle genomföra jobbet. Men det blev inte som det var 
tänkt. I stället för att ta tillvara på det som var fint och 
komplettera med nya växter revs allt upp. Fina perenner, 
med många år på nacken, förstördes. Jag blev rasande och 
skällde ut de ansvariga.  

Ett par dagar senare frågade valberedningen om jag ville gå 
med i styrelsen och vid stämman 2014 valdes jag in som 
suppleant.  

Utemiljöprojektet blev dyrt och det tog år att rätta till 
misstagen, men idag är utemiljön en stor tillgång. Väl i 
styrelsen kunde jag konstatera att det fanns mycket mer att 
ta tag i och det är om det som denna rapport handlar.  

Jag är stolt och nöjd med vad de styrelser som jag har varit 
en del av har åstadkommit. Listan blev längre än vad någon 
av oss hade trott. 
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Mats Holmgren 

Vi föll direkt för området och la bud på en lägenhet på röda 
sidan. Dessvärre drog sig säljarna ur, men mäklaren tipsade 
om en liknande lägenhet på gula sidan. I februari 2011 slog vi 
till. Sedan märkte vi snart att varmvattnet ofta tog slut och 
att trycket försvann ibland. I månader försökte jag förgäves 
få kontakt med styrelsen. I stället började jag studera 
årsredovisningarna och mina frågor blev allt fler. Varför 
svarade styrelsen inte på mail? Hur kunde man ha så höga 
räntor? Fanns det någon underhållsplan? Vad hände med 
utemiljön? P-platser? Fanns det något kösystem?  

Nåja. Till slut stötte jag på Tord Romant som undrade om jag 
var intresserad av att sitta i styrelsen och 2013 valdes jag in 
som suppleant. Full av energi började jag se över ekonomin 
och det arbetet finns det en hel del att läsa om här nedan. 
Med samma energi gick vi i styrelsen igenom avtalen med 
leverantörerna. Om detta finns det också en del att läsa 
nedan. Vi blev ett sammansvetsat gäng som nog lagt ner flera 
1000-tal timmar på att få ordning på det mesta i 
fastigheterna. Vi lyckades även knyta underhållsplanen till 
budgeten, så om inget oförutsett händer kommer vi inte att 
behöva höja våra avgifter på många år framöver. Inte ens det 
nya värmesystemet kräver avgiftshöjningar. 

Några beslut har rört upp känslor hos vissa medlemmar, trots 
att besluten har varit nödvändiga. Det är tungt att få 
grundlösa beskyllningar när man verkligen försöker göra sitt 
bästa. Det har tagit hårt på mig och är en del i mitt beslut att 
lämna styrelsen. Trots det är jag stolt över vad vi gemensamt 
har åstadkommit, inte minst när jag ser hela listan summerad 
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som här nedan. Att vi aldrig har behövt höja avgifterna och 
ändå har fått ekonomin i balans talar sitt tydliga språk. 

Vi har också spånat på många utvecklingsmöjligheter; egen 
båt- och badplats, nya hissar där sådana saknas, nya 
byggnader med mera, med mera. Jag hoppas och tror att nya 
krafter kommer att fortsätta att utveckla Brf Sätra Äng. Vårt 
mål har ju genom åren varit att försöka bli den bästa 
föreningen, i allt, i Danderyd. 

Theresa Ryberg 

Efter 25 år utomlands ”hittade jag hem” när jag hösten 2016 
flyttade in i lägenheten på Sätra Äng. Ett vackert och lugnt 
smultronställe, men ändå så nära till både stan och Arlanda. 
2017 blev jag invald i styrelsen. Jag engagerade mig för att 
boendet är min största investering och för att jag vill vara 
med och påverka, både för mig själv och för andra. Den kraft 
och tid som jag lägger på styrelsearbetet ser jag som en del 
av den  investeringen. Styrelsearbetet ger en fantastisk 
möjlighet att bidra till en positiv livskvalité samtidigt som jag 
kan medverka till att skydda våra ekonomiska intressen.  

Mitt första uppdrag blev att skapa den nya hemsidan för ett 
lite mer snabbfotat informationsflöde i föreningen. Mitt nästa 
blev nyckelrollen som sekreterare, en roll jag fortfarande har.  

Som med alla uppdrag finns det uppförsbackar, vissa 
brantare än andra, men jag tycker att det överlag har varit 
roligt att sitta med i styrelsen dessa 4 år. Jag ser fortfarande 
fram emot varje styrelsemöte.  
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Anna-Karin Björk 

Efter att ha bott ett par år i föreningen gick jag med i 
styrelsen 2017. Då hade jag dels varit med i styrelsen för en 
kör som jag är medlem i, men också samlat en del erfarenhet 
av styrelsearbete genom ett par bostadsrättsföreningar i 
Sundbyberg. I den första var jag med under hela ombildandet 
från hyresrätt till bostadsrättsförening - med allt vad det 
innebär. 
  
Styrelsearbete är viktigt och givande, tidvis också krävande, 
men det ger samtidigt en möjlighet att påverka och utveckla 
föreningen. Det är sådana värden som fick mig att gå med. 
 

Ulrika Bergström 

Jag har bott i Sätra äng länge och var kassör i 
hyresgästföreningen när det begav sig… När mina barn blev 
äldre kände jag att det vore både roligt och utmanande att 
engagera mig igen.  
 
Resan in i styrelsen har gått stegvis. Den startade med att jag 
blev nominerad av en medlem redan för några år sedan, men 
efter intervjun med valberedningen insåg jag att tiden inte 
fanns just då. Jag skulle precis börja på ett nytt arbete och 
valde därför att tacka nej till nomineringen den gången. 
 
I år hörde valberedningen av sig igen. Den här gången blev 
det träff och jag blev invald i våras.  
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Ekonomin 

Sedan föreningen bildades 2005 har avgiften höjts några 
gånger. En större höjning gjordes 2012 med 10 %. Sedan 
höjdes avgiften igen 2013 med ytterligare 4 %. Föreningens 
låneräntor låg då på mellan 2,25 och 3,26 %.  

2013 gjorde vi i styrelsen en rejäl översyn av föreningens 
ekonomi. Räntenivåerna, som låg högt över marknadsnivå, 
landade efter förhandlingar med flera banker till slut på 0,5% 
i snitt. Där har de legat sedan dess. Vi såg även över avtalen 
med våra leverantörer. Resultatet blev nästan halverade 
kostnader och bättre utförda tjänster.      

De omförhandlade låneräntorna har sparat minst 12 miljoner 
kronor åt föreningen och detta är ett av skälen till att 
avgifterna har kunnat hållas på samma nivå sedan dess. 

Så vitt vi idag kan överblicka finns heller inget som pekar på 
någon höjning framöver, inte ens för att finansiera den nya 
värmeanläggningen.  

De hyreslägenheter som föreningen har sålt från 2013 har 
nästan uteslutande gått till att amortera ner skulden som då 
låg på 139,3 miljoner. Idag ligger den på 112 miljoner, alltså 
en sänkning med drygt 27 miljoner kronor. 

 

Hyreslägenheterna 

Föreningen har fortfarande ett 10-tal hyreslägenheter. Några 
har visat sig vara i mycket dåligt skick. Därför har ett flertal 
renoverats från 2013 och framåt. 
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Tvättstugorna 

2014 beslutade styrelsen att renovera tvättstugorna och att 
byta ut maskinerna efter hand som de av fackmän bedömdes 
uttjänta. Både standard och underhåll av tvättstugorna hade 
länge varit eftersatt, men nu beslutades även om ommålning 
av tvättstugorna och om slipning, polering och ommålning av 
golven även i torkrum och strykrum. 

 

Ekobutiken med flera lokaler 

Den lokal som rymde Ekobutiken har i alla år varit svår att få 
lönsam, både för näringsidkare och för föreningen. 
Sommaren 2015 fanns det obetalda hyror motsvarande 
250 000 kronor. Efter att vi fått rådet att omvandla lokalerna 
till bostäder tog en extrastämma beslutet att omvandla inte 
bara Ekobutiken utan även den gamla styrelselokalen vid 112 
och Christer Olssons lokal i 126 till bostäder.  

Fastighetsmäklare kontaktades och tre offerter kom in. 
Styrelsen fann till viss förvåning att den entreprenör som gav 
mest betalt också hade den bästa lösningen. Föreningen fick  
3 412 000 kronor för byggrätten och åtta nya medlemmar. 
Avgifterna för lägenheterna är cirka 190 000 kronor per år. 

Skälet till att styrelsen valde att inte bygga i egen regi är den 
risk det innebär att vara byggherre då personligt ansvar krävs 
för eventuella byggfel och liknande. Dessutom hade vi då 
också behövt anställa en byggledning. Detsamma gäller för 
projektet Ugglebacken 1 längre fram i rapporten. 
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Uthyrningen 

2014 hade föreningen redan sedan flera år lokaler ”uthyrda” 
till ett byggföretag. Hyressumman var nära nog obefintlig och 
efter två års diskuterande lyckades styrelsen till slut få 
lokalen uthyrd till marknadsenlig hyra i stället. 

 

Entréerna 

2016 tog styrelsen beslut om att polera och behandla de 
vackra marmorgolven i entréerna. Detta för att skydda den 
porösa stenen. För att ytterligare skydda stenen finns det 
numera också mattor i entréerna. 

 

Nya bredbandsavtalet 

Efter mycket arbete med olika bredbandsleverantörer beslöts 
2017 att sluta ett nytt avtal med Telia. Avtalet som ger 100 
Gbit hastighet (med möjlighet upp till 1000 Gbit) ger ett stort 
programutbud och även hårdvara i form av TV-puck och 
router. Allt detta utan extra kostnad för medlemmarna. 
Styrelsen tog samtidigt beslutet att inte längre behålla det 
analoga nätet. 

 

Nya parken 134 

I samband med att de nya lägenheterna byggdes tog 
styrelsen beslut om att även göra fint runt kvarteret 
134. ”Gits garden” fick uppdraget att planera och att med 
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hjälp av entreprenörer skapa den nya utemiljön. Alla 
lägenheter fick egna uteplatser och även restaurangerna 
Shaions och Namida Sushibar fick nya uteplatser med plats 
för fler sittande gäster. 

 

Informationsflödet 

Föreningens nyhetsbrev är numera digitala och publiceras på 
den nya hemsidan som av vår förvaltare bedöms som en av 
de bättre i brf-sammanhang. Styrelsen kallar också till 
medlemsmöten, vanligtvis fyra gånger per år, ofta med ett 
specifikt tema för att höja informationsvärdet för 
medlemmarna. 

Facebookgruppen har 188 medlemmar och skapades för 
grannsamverkan, men används ibland också av styrelsen som 
informationskanal vid sidan av nyhetsbreven och 
porttavlorna.  

 

Förvaltningen 

Då föreningen bildades 2005 valdes HSB Norra Stockholm 
som förvaltare. Efter hand har styrelsen insett att avtalet 
varit dyrt och att leveranserna brustit. HSB hade stor 
personalomsättning och vi fick aldrig någon kontinuitet hos 
förvaltaren som behövs för att kunna bli väl insatt i arbetet.  

En halvering av kostnaden för HSB:s förvaltning förhandlades 
fram av styrelsen 2014. Samtidigt inleddes sökandet efter en 
ny förvaltare, men det var svårt att hitta någon villig.  
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2017 hade vi fått tips om Storholmen förvaltning, men tyvärr 
kunde bolaget inte leverera det stöd som en förening av vår 
storlek (247 lägenheter) behöver. Styrelsen har under åren 
ofta själv fått agera förvaltare, men nu har vi sedan ett år 
tillbaka Delagott förvaltning och det fungerar bra. Det 
betyder att felanmälningar och liknande numera helt sköts av 
Delagott vilket givetvis kommer att underlätta rejält för 
kommande styrelser. 

 

Uteplatsen 108 

Av något skäl hade inte början av Sätraängsvägen fått någon 
uteplats. 2017 tog styrelsen därför beslut om att utanför port 
108 bygga en uteplats med grill. 

 

Utemiljön 

Vi får ofta höra att vi har en ovanligt fin utemiljö med höga 
ambitioner, men att hitta en bra förvaltare av gården har 
också det varit svårt. Efter att ha provat flera har vi sedan ett 
år skrivit avtal med Nicator som från hösten 2020 även 
kommer att ha ansvar för snöröjning och halkbekämpning. 
Detta till samma kostnad som tidigare. 

 

Stammarna 

Vi som köpt lägenheter de senaste åren har fått uppgift om 
att föreningen låtit renovera avloppsstammarna. Tyvärr 
stämmer inte detta. Det har visat sig att dålig lukt i en del 
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portar beror på läckande stammar i bottenplattan. Man 
utelämnade nämligen den delen av stammarna då man 
tidigare lät renovera de övriga, alltså de vertikala, 
stammarna. Styrelsen har nu inlett en utredning om hur och i 
vilken takt stammarna i bottenplattan skall renoveras. Det är 
redan gjort i port 112 och 126. 

 

Rökgångar och sotning 

Några lägenheter har öppna spisar. Med hjälp av förvaltaren 
Delagott har det framkommit att dessa inte blivit 
regelmässigt sotade. Ett arbete är inlett för att säkerställa att 
det hädanefter sköts enligt myndigheternas bestämmelser. 

 

Förskolan 126 

Underhållet av förskolan vid port 126 har varit eftersatt. 
Styrelsen lät göra en jordabalksbesiktning som visade att en 
yttre renovering behövde göras. Sommaren 2018 
genomfördes dränering, förskolan fick även nytt tak och delar 
av fasaden renoverades. Förskolan är en trygg och stabil 
hyresgäst som tillför föreningen 150 000 kronor per år i hyra. 

 

Trädvård och säkerhet 

Föreningen har många träd på sin mark. För att säkerställa 
att dessa sköts på ett bra sätt har en arborist tagit fram en 
trädvårdsplan.  
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Med jämna mellanrum beskärs och besiktas träden så att de 
mår bra. Samtidigt görs en översyn för att förhindra att torra 
grenar blåser ner och skadar människor eller egendom. 

 

Föreningslokalen 

Det är självfallet en resurs för medlemmarna att kunna hyra 
en lokal för till exempel fester. Lokalen renoverades 2011 för 
1,5 miljoner kronor.  

Sedan dess har ytterligare några hundra tusen kronor lagts 
på lokalen på grund av vattenskador.  

 

Ugglebacken 1 

Under hösten 2019 togs ett initiativ av styrelsen att utreda 
om det var möjligt att omvandla även den här lokalen till 
bostäder. Lokalen har till större delen stått tom med 
undantag av två stora kolboxar. Förfrågan har gått till ett 
flertal entreprenörer, men endast ett företag var villigt att ta 
sig an projektet. En extra stämma tog beslut att genomföra 
projektet vintern 2020.  

Föreningen har sålt byggrätten för 1 344 500 kronor. Fem nya 
lägenheter kommer att byggas i en idag till stora delar 
oanvändbar lokal. Styrelsen räknar med cirka 150 000 kronor 
per år i avgifter när de nya lägenheterna står klara. 

Skälet till att styrelsen valde att inte bygga i egen regi är, som 
vi berättat även under rubriken Ekobutiken med flera lokaler, 
den risk det innebär att vara byggherre eftersom ett 



13 

personligt ansvar krävs för eventuella byggfel och liknande. 
Dessutom hade vi också behövt anställa en byggledning. 

 

Nya värmecentralen 

En normalkall vinter kräver vår nuvarande anläggning 60-90 
m3 olja. Det innebär utsläpp av koldioxid på 2,683 ton per 
m3 = mellan 161 och 215 ton per år. Detta är förstås långt 
ifrån miljövänligt. Med den nya anläggningen däremot är 
tanken att helt kunna avveckla oljepannan. 

Bortsett från vinsterna för miljön räknar vi i styrelsen med 
omfattande ekonomiska besparingar då vi idag har höga 
uppvärmningskostnader. Systemet är dessutom svårt slitet 
med stora driftproblem och täta störningar som vi räknar 
med att slippa framöver. 

Tittar vi endast på investeringskostnaden innebär den 
uppdelad per lägenhet 102 kronor per månad. Detta om vi 
tänker oss en livslängd på 20 år för anläggningen. Just nu 
kostar uppvärmningen 411 kronor per lägenhet och månad, 
men investeringen i sig ger en omedelbar besparing av  
uppvärmningskostnaden på mer än 100 kronor per lägenhet 
och månad. Det innebär att medlemsavgiften inte behöver 
höjas på grund av investeringen. Anläggningen kommer att 
betala av sig själv på några år. Den kommer också att påverka 
föreningens ekonomi positivt genom att kostnader, för 
driftstörningar, underhåll och reparationer, rimligen minskar 
avsevärt med en ny anläggning. 
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Frånluftfläktarna 

Frånluftfläktarna har varit ett problem i många år då de har 
gått på alldeles för höga varv. Vi har på så vis dragit ut 
onödigt mycket värme, eller eldat för kråkorna om man så 
vill. 

Under de senaste två åren har Fjärrvärmebyrån justerat och 
bytt fläktar för att få en lugnare ventilation. Det har minskat 
uppvärmningskostnaderna och förbättrat komforten i 
lägenheterna. 

 

Tomma lokalerna 

Föreningen har många olika lokaler och flera av dessa har ju 
stått tomma. Styrelsen har, som vi redan har berättat, under 
lång tid funnit tomma lokaler som numera är uthyrda. Vi har 
även skapat flera nya förråd, både på röda och gula sidan. 

 

Fönstren 

Styrelsen har under många år fått in klagomål på fönster. 
Under 2018 anlitade vi därför Stockholms fönsterrenovering 
som gick igenom klagomålen. Två fönster var i så dåligt skick 
att de behövde bytas. Övriga fönster har kunnat justeras eller 
på annat sätt åtgärdas och klagomålen har nästan försvunnit.  

Ett mer omfattande fönsterbyte är inte aktuellt. Dels är 
dagens fönster av sämre kvalitet och dels har karmarna som 
tillverkas idag mindre glasyta, alltså mindre ljusinsläpp, än de 
befintliga.  
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Moderna fönster har ett bättre K-värde, men det tar många 
år innan ett byte har betalt sig i lägre 
uppvärmningskostnader om det ens någonsin lönar sig. En 
renovering av fönstren kan dock vara aktuell på sikt. 

 

Passersystemet 

Av skäl vi inte känner till fick aldrig sophusen (miljörummen) 
några passerterminaler. 2018 togs därför beslutet att även 
dessa skulle få terminaler, något som fått den olovliga 
dumpningen av sopor att minska. Även de torkrum som inte 
hade terminaler har fått det. 

 

Hissarna 

Föreningen har 13 hissar, alla på röda sidan. De installerades 
på 80-talet och har kostat mycket i reparationer.  

KONE fick, efter intagna offerter, uppdraget att renovera 
hissarna. Efter inkörning har dessa nu fungerat bra och vi har 
idag mycket låga driftkostnader.  

Styrelsen tog även beslutet att hisskorgarna skulle få en 
uppfräschning. Valet föll på Hissdesign som med bilder från 
Sätra Äng och med nya golv har lyft även hisskorgarna. 

 

Återvinningsrummen  

Under våren 2020 fick även återvinningsrummen en 
ansiktslyftning med rengjorda tak och ommålning ute och 
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inne. Nya skyltar som skall underlätta sorteringen av avfall 
har också satts upp. 

 

Entreprenörerna 

Att hitta bra och pålitliga entreprenörer är inte lätt. Idag har 
föreningen firmor för el, rör/vatten, parkförvaltning och 
säkerhetsdörrar. De är seriösa företag som vi i styrelsen litar 
på. 

 

Medlemmar på obestånd 

Tyvärr inträffar det att medlemmar kommer på ekonomiskt 
obestånd. Föreningen har under åren haft några fall då 
medlemmar har slutat att betala avgiften. I styrelsen har vi 
då valt att försöka hitta en ömsesidigt acceptabel 
avbetalningsplan istället för att direkt skicka de obetalda 
avierna till inkasso. På det här sättet har vi bidragit till att 
rädda fyra medlemmar kvar i föreningen. Det är en policy vi i 
styrelsen är stolta över att ha. 

 

Underhållsplanen 

Under 2020 har Delagott tagit fram en ny underhållsplan. 
Den gamla från HSB-tiden var ofullständig och saknade så 
mycket information att den blev omöjlig att följa. 
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Slutord 

I och med den ordinarie stämman 2021 lämnar två av oss, 
Mats Holmgren och Mats Fredholm, styrelsen efter 8 
respektive 7 år. Styrelsen vill med den här summeringen 
berätta vad styrelserna under åren 2013-2021 har arbetat 
med. Vi har också tagit upp ett par projekt som har påbörjats 
och siat lite om vad som står närmast på tur, det vill säga av 
det vi känner till i dag.   

Tre ledamöter och en suppleant fortsätter nästa år och står 
för kontinuitet och erfarenhet. Nya väljs in och bidrar 
säkerligen med energi och nytänkande.  

Vi vill också framföra vårt varma tack till alla medlemmar 
som genom åren bidragit med arbetsinsatser, tips och idéer 
och som i kontroversiella frågor har hållit oss alerta!  

Styrelsens förhoppning är att Brf Sätra Äng fortsätter att 
utvecklas i positiv riktning. Vem vet, om några år får vi kanske 
läsa om nya fina insatser och nya kapitel i den här rapporten. 

 

Styrelsen Brf Sätra Äng 

 


