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Nya SJÖSTADSNYTT  

Nu på hemsidan från 15 september. 

Gå gärna in och ha synpunkter på vår nya hemsida. Den byggdes av David Maxwell med 

stor hjälp och assistans av Birgitta och Kajsa. TACK för detta. 

http://www.brfsjostaden.se/


Därmed skickar vi inte via mail längre. Varför? E-mail är enkelt. Fast komplicerat. Vi 

användare byter adresser, vi skriver fel, vi hamnar i skräpposten, vi studsar i 

cyperspace. 

Det är svårt att hålla listorna aktuella. 

Därför är det med glädje jag överlämnar distributionen till medlemmarna själva. Gå in 

på hemsidan och hämta Sjöstadsnytt. 

 

Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan 

göra för bostadsrättsföreningeN

 

Städdag den 12 Oktober 10-12 

En container för grovsopor från Big Bag, som levereras hit fredag 10 okt och ska ställas upp 
på innergården. Den hämtas måndag 13 oktober. 

Mycket behöver göras och om ngn har en plan för utemöblerna tveka inte att höra 

av er.  Det kommer att bjudas på kulinariska delikatesser efter väl förrättat värv.- 

Tegelviksgatan blir arbetsplats och antalet parkeringsplatser minskar 

 

 

 



Vårvinter någon gång mellan 1905-1910. Två systrar har klätt upp sig. De ska 

fotograferas Fotografen ställer dem i korsningen Bondegatan –Tegelviksgatan 

ungefär där bussgaraget finns idag. Lillasyster är kaxig, storasyster förundrad. Det 

är inget porträtt, fotografen ville bara ha två människor då han fotograferade huset 

som snart ska rivas. 

Både flickornas och fotografens namn är försvunna ur arkiven men bilden finns på 

Stadsmuseet. Om de bara visste vad som väntade detta kvarter hundra år senare.  

Där de står ska ett nytt bostadskvarter med 1 100 lägenheter växa fram.  

SL bygger ett nytt garage på andra sidan kanalen vid Skanstullbron och om tre år 

ska bussarna bort från oss, iallafall garaget. Redan tidigare börjar man jobba med 

andra delar av kvarteret och de 1100 lägenheter, förskolor och butiker, samt en 

park inne på gården. 

        Kvarteret ramas in av Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Nackagatan och Bondegatan.           

        Planens syfte är att omvandla ett äldre industrikvarter till sju nya stadskvarter med  

        bostäder och service. 

 

       ”En ny gata föreslås i Bondegatans förlängning österut, ett nytt parkstråk skapas i 

Skånegatans förlängning som bildar ett sammanhängande park- och grönstråk från Vita 

Bergsparken, via Tengdalsparken, genom kvarteret Persikan och till Mandelparken vid 

Hammarby Sjö. Genom kvarteret Persikan i nord-sydlig riktning föreslås en ny gata i form 

av en grändgata/gångfartsgata, Persikogränd, samt att Barnängsgatan förlängs norrut 

till Bondegatan.” 

Parkeringstalet blir 0,43 vilket betyder att inte ens hälften av de som bor i de 1 100 

lägenheterna får parkeringsplats. Räkna med att det blir än svårare att hitta 

parkeringsplats på gatan och de som har parkeringsplats ska känna sig än mer 

lyckligt lottade.. 

Under bygget kommer också Tegelviksgatan och omgivningarna att beröras. Vi 

slipper det mesta av problemen men räkna med ngt års elände. 

Vill ni veta var Tegelviken låg? Inte i Hammarby sjö utan till vänster om Fåfängan dit 

gamla Tegelviksgatan gick. 

 

 

 

 



Vårt hus vilar på ofri grund

 

 

Exploateringskontoret låter hotfullt och det är det sannerligen. Om någon trodde 

att hyror var en förhandlingsfråga kan man lätt tas ur den villfarelsen av Stockholm 

Stad. 

De bestämmer hyran, dvs tomträttsavgälden. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att vid omprövning av tomträttsavgälden fastställa 

avgälden för bruttoarea bostäder (BTA) för olika stadsdelar till nivåer som bygger på en 

ortsprisutredning avseende markvärden. 

För Brf Sjöstaden görs ett tillägg med 15% för sjöutsikt. Trots att inte alla lägenheter har 

sjöutsikt. 

 

Tomträttsavgälden för Brf Sjöstaden har beräknats enligt nedan: 

Bostäder 13 250 kvm    à  108,10 kr/kvm BTA. 

 

Den årliga avgälden för tomträtten är från och med 1 december 2015  1 432 300 

kronor. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska dock en särskild nedsättning gälla 

för år 1 och 2. 

SjöJungfrun BRF fick samma krav och Ulf Larsson tog kontakt med kommunen. 

Med frågan:  kan vi pruta? Vad innebär sjötomt? Vi tog del av hans undersökning. 

 Jag har jagat Stellan W på stadens exploateringskontor och idag talat med honom. 

Följande kom fram: 

 Kommunens beslut från 2004 talar om tillägg för sjöläge. Med det avses att närmaste 

huskropp har mindre än 100 m till sjön. 

 Exploateringskontoret studerade i detalj en eller flera föreningar på Reimersholme 

där man fann att 1/3 av lägenheterna hade sjöutsikt , vilket enligt värderingsexpertis 

påverkat marknadspriset. Resultatet blev att föreningen påfördes tillägget. Det är 

dock inte prövat i domstol. 

 Det förekommer ingen jämkning av tillägget  utgående från förekomst av lägenheter 

utan sjöutsikt. 

 Min slutsats blir att vi har mycket små utsikter att få lägre kostnad än den föreslagna 

och att vi bör acceptera det utsända förslaget.  

Samma gäller för oss i Sjöstaden. Det här är vår summa att betala. 

Total årsavgäld 



2015-12-01 – 2016-11-30   950 000 kr 

2016-12-01 – 2017-11-30   1 191 200 kr 

2017-12-01 – 2025-11-30   1 432 300 kr 

 

Detta gör att vi under alla omständigheter riskerar att behöva höja avgiften 2017. Om 

vi inte höjer garageavgiften blir höjningen redan hösten 2015. Ska vi hårdra blir det 

avgiftshöjning 2 år tidigare om vi inte kan justera våra hyror då det gäller garage, 

Snäckan och Musslan. 

 

De förhandlingarna drar vi igång snarast. Kajsa och Lars Deremo ska också titta på 

avtalen till garaget eftersom vi tydligen har flera olika varianter av avtalen som flyter 

omkring. 

Men först gäller det föreningens stadgar. Återkommer. 

 

En hissnande upplevelse  

 

Hissknapparna börjar bli utslitna efter snart tjugo års tryckande. Vi har lämnat Kones 

giriga armar och kastat oss i Trygga Hiss famn. 

De ska byta ut knapparna succesivt, portgång för portgång. Det gör att vi också får en 

massa knappar över som vi kan använda för att fixa i de trappuppgångar som ännu inte 

har bytts ut. 

På tur nu står 73.  

Och ja…de nya hissknapparna piper och det gör det för att också synskadade ska veta att 

knappen är intryckt. Och detta är inget vi kan göra åt. Nya regler och förordningar. 

Cykelrummen bågnar 

 

Det är mycket cyklar i cykelrummen. Förråden är för små, cyklarna för många. 

Lösning? 

1. Cyklisterna går över till att köra bil. 

2. Antalet cykelplatser hyrs ut och precis som i garaget får man hyra platsen. Tyvärr 

får inte alla plats vilket kommer att leda till en trevlig årsstämma 2015. 

3. Skämt åsido….Vi kan börja med att ta bort pulkor, kälkar och liknande och förvara 

dessa i våra vinds- eller källarförråd. Det skulle minska trängseln. 

 

 

Tre dagar – inte en sekund till 



 

 

Det heliga tretalet gäller inte bara inom religionen. Utan även då du hyr Musslan. 

TRE dagar i sträck gäller det och vi kommer att vara mer uppmärksamma då vi upptäckt 

att det ännu inte sjunkit in. 

Det har nu återigen hänt under semestern och då gäller vår treenighet. Räkningen blir 

tre gånger så hög. 

Musslan är inte till för långtidsboende och trycket på den är stort. 

Och när vi ändå är inne på förmaningstal: Städa efter er. Det finns numera en dammsugare på 

plats och vid bristfällig städning får vi låta städbolaget ta över. 

 

Styrelsen: 

 

Lars Hallgren, Ordförande, medlemsärenden 

Tel. 0730 71 47 21 

e-post: lasse.hallgren@lernia.se, info@brfsjostaden.se  

 

Henrik Brors, Ledamot, vice ordförande, medlemsärenden, portombud 

Tel. 070 620 12 46 

e-post: henrik.brors@outlook.com 

 

Birgitta Timm, Ledamot, sekreterare 

Tel. 08-642 64 86 

e-post: birgitta.timm@gmail.com 

 

Roland Hallberg, Ledamot, ekonomi 

Tel. 0704 24 64 53 

e-post: roland.hallberg@gmail.com  

 

Jarmo Honkanen, Ledamot, teknik/bygg 

Tel. 0706 67 76 67 

e-post honkanen.jarmo@gmail.com 

 

Diana Maxwell, Suppleant, miljörummet, trädgård 

Tel. 076 166 10 11 

e-post: diana.kmd@gmail.com  

 

Kajsa R-M Liljestad, Suppleant, lokaler, bokningsbrickor 

Tel. 08-731 94 40 

073 674 62 64 

e-post: kajsa.liljestad@gmail.com  
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Lennart Håkansson, Suppleant, hemsida, IT, Sjöstadsnytt 

Tel. 070 699 76 57 

e-post: lennart.nasboholm@gmail.com  
 

Felanmälan 
Nordstaden   

Tel. 08-32 40 60 måndag – fredag 7-16, lunchstängt 11.30 – 12.30 

www. Nordstadenstockholm.se  

e-post: info@nordstaden.se  

 

Jour Dygnet Runt Service  Tel. 08-18 70 00 dygnet runt 

Vem ska vi anmäla skador till? 

Just nu är det Nordstaden som gäller. De är effektiva men ack så dyra. Vi tar nu in 

offerter på teknisk förvaltning. 

De här undantagen finns: 

Nycklar: Jarmo eller Lasse 

Brickor(Tags)  Kajsa 

Lokaler: Kajsa 

Trädgården: Diana  

Sopsug: Jarmo eller Lasse. 
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