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På gång i föreningen
Detta nummer kommer ut strax efter semestern då vi alla håller på att återgå till 
”normala” rutiner i arbete och annat. och det finns inte så mycket ny information 
från styrelsen. En presentation av Däremot presenteras styrelsemedlemmarna 
mer ingående tillsammans med  information och lite bilder från det som hänt 
finns i tidningen.



Information från styrelsen
Styrelsepresentation

Bävernytt – fakta kring bladet

Redaktör: Gunnar Samuelsen

Utges 6 ggr per år (Utgivningsdagar 2004: 15/2, 14/5, 24/8, 1/10, 1/11, 19/12)

Kontakt: bavernytt@bredband.net

Manusstopp 1 vecka innan utgivningsdag

Innehåll: Information från styrelsen, föreningsutskottet, medlemsutskottet samt 
föreningsvärden. Även enskilda medlemmar har möjlighet påverka innehållet 
genom eget material, t.ex. annonser eller förfrågningar.

Lars Nyblom, Ordförande sedan 2003,
Bäverbäcksgränd 54, Tel: 647 09 38, mobil 0733-
462943

Jag flyttade hit hösten -98, • Bor här med min hustru 
Doris. Är f.d. flygvapenofficer från F 21 i Luleå, men är 
numera kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöchef i 
näringslivet. Jag är placerad i Stockholm men reser 
mycket i tjänsten i hela landet.  Är djurvän – och saknar 
vår rhodesian ridgeback . Tillbringar fritiden i stugan på
landet.

Mina uppgifter innebär bl.a. att:

- Organisera, leda och utöva tillsyn av styrelse, 
föreningens värd, föreningens representanter, 
kommittéer och/eller utskott.

- Samverka med HSB Stockholm, distrikt och andra 

HSB-föreningar.

Lennart Flisager, Vice ordförande,
Bäverbäcksgränd 48, Tel: 997008, mobil 073-714 7146

Jag har varit bosatt i föreningen sedan 1989 
tillsammans med min sambo Thea Renvall. Är 
nyligen pensionerad, men har tidigare arbetat 
som kundservicechef och förvaltningschef inom 
privat näringsliv.

Jag har också tidigare under 5 år varit 
styrelseledamot i vår förening, varav 4 år som 
ordförande.

Tycker om friluftsliv, höstens svampplockning är 
en av höjdpunkterna i tillvaron. Att byta om till 
joggningskläder och ”dra en repa” runt 
Magelungen är inte heller helt fel!
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Hans Gunnarson, sekreterare,
Bäverbäcksgränd 16, Tel. 99 87 31, mobil 070-221 45 19

Tillsammans med hustrun Marianne har vi bott 
här sedan 1991. Varit suppleant i styrelsen. Har i 
två omgångar arbetat i valkommittén. Sedan 
1963 har jag haft olika befattningar inom Svenska 
Missionskyrkan, bl.a. i Högdalskyrkan. Intresserad 
av musik, sjunger bl.a. i kör. Numera delas tiden 
med hustrun, barn och barnbarn samt mellan 
Stockholm och Öland.

Kerstin Falne, Ordinarie ledamot sedan 2001,
Bäverbäcksgränd 32, Tel: 6451625, mobil 073-6429674

Jag driver en bokföringsbyrå. I verksamheten 
ingår förutom vanlig bokföring skatterådgivning
samt ekonomistyrning för mindre företag med 
omsättning upp till 10 miljoner kronor. Därför är 
mitt huvudintresse i föreningen av ekonomisk 
karaktär. Jag flyttade in hösten 2001.

Christian Larsson, ledamot i styrelsen sedan 2004 
Bäverbäcksgränd 68, Tel: 6473260, mobil 073-556 28 07

Jag jobbar som anpassningstekniker inom 
landstinget. Jobbade innan dess nästan 9 år inom 
bygg/ventilationsbranschen.

Har bott i föreningen sedan 01 med min sambo och 
hennes två döttrar, samt vår nyfödda gemensamma 
dotter. Jag ägnar uteslutande all ledig tid åt familj 
och vänner. 

Mina uppgifter innebär bl.a. att:

- Bevaka nybyggnationer samt 
områdesförändringar.

- Samverka med medlemsutskottet och 
gårdsgruppen.
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Björn Larsson,
Ordinarie ledamot i föreningen utsedd av HSB 
Stockholm. Arbetat på HSB sedan aug -83 med 
fastighetsskötsel. Vice ordförande i fackklubben 
och suppleant i HSB Stockholms bolagsstyrelse 
som personalrepresentant.

P-G Bornold, suppleant  i styrelsen,
Bäverbäcksgränd 64, Tel: 56879217, mob 073-6841170.

Jag bor med min familj i 64:an, längst ner på
loftgången. Jag jobbar med strategi- och 
personalfrågor inom Karolinska 
Universitetssjukhuset och är suppleant i 
styrelsen för tredje gången.

Kibebe Tsehai, suppleant  i styrelsen 
Namn: Kibebe Tsehai

Familj: Fru Azeb, dotter Amy 
28, Benjamin 22, 
Johnatan 19

Arbetar: För socialtjänsten i 
Stockholm stad inom 
individ och familj.

Fritidsintressen: Fotboll, ute med frun 
och umgås med vänner.

Det bästa jag vet: Kärlek

Det värsta jag vet: Krig

Högsta önskan: Fred i mellanöstern
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Låssystemet i tvättstugan är klart
Den nya låssystemet i tvättstugan är nu klart. Tvättstugan bokas nu genom att 
använda sig av de nyckelbrickor som var och en har kvitterat ut. Genom att 
använda denna kan man boka tvättstuga, se bokningar, avboka samt låsa upp 
själva tvättstugan. 

Planteringar på gården
Trädgårdsgruppen har under våren och försommaren lagt ner en hel del arbete 
för att utsmycka gården med allehanda blommor. Styrelsen är mycket tacksam 
för detta arbete.

Grillkvällen
Den 5:e juni samlades vi för en 
gemensam grillkväll. Det kom en hel 
del folk och det togs också en del 
bilder. Vi tackar alla inblandade i 
detta evenemang.

Midsommar
Även denna dag, den 25 juni, 
engagerade många av våra boende 
som kunde samlas på kvällen och 
umgås under trevliga former. Detta 
år fanns det till och med en riktig 
majstång. 
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Marktjänstgöring
Under sommaren har Sigge och Andreas arbetat  med att hålla gräset på rätt 
nivå. De gör ett kanonjobb och har lagt många timmar på detta.

/Styrelsen

Bilar på gården
Det kommer då och då in klagomål på att bilar står på gården. Därför påminner 
vi igen om att det endast är tillåtet att under kortare stunder lasta i eller ur. Det 
finns även en parkeringsficka utanför grinden där man kan stå en kortare 
stund.När du står i fickan lägger du fram ditt parkeringstillstånd i vindrutan. 
Framför grinden ska man absolut inte stå. Där hindrar man ju eventuella 
sjuktransporter som ju kan vara akuta.

/Styrelsen

Försiktig körning till och från gården !!
OM man nu måste köra in på gården en kortare stund – TÄNK PÅ BARNEN !!
Grind har satts upp för att skydda de mindre barnen från att komma ut i rondell 
och körbana. Barnen har mycket spring i benen och kan mycket plötsligt dyka 
upp där vi minst anar det, trampa fram på en trehjuling bakom buskar etc, etc.
Kör försiktigt – maxhastighet kan nog vara 5 – 10 km.
Vi är rädd om Dig som förare också – Det bästa är alltså att ställa bilen utanför –
men måste Du : TA DET MYCKET FÖRSIKTIGT !!
/Styrelsen

Klagomål – störande ljud
Det har också kommit in klagomål på att grannar stör. Försök att tänka på att 
hålla volymerna nere efter 22.00. Därmed är det inte sagt att man får dra upp 
ljudet hur mycket som helst på andra tidpunkter. Alla har olika tider och vi bor ju 
väldigt nära varandra, alla vi medlemmar i denna förening.

/Styrelsen

Låssystemet
Förutom det nya systemet för tvättbokning kommer även ett nytt låssystem att 
införas. Det kommer att göras under hösten och kommer att innebära en hel del 
arbete för att programmera in rätt behörigheter för alla boende.

/Styrelsen



Information från utskotten
Inget speciellt från utskotten denna gång.

Information från föreningsvärden
Kontaktinformation
Om du behöver ta kontakt med Marianne Karnehammar, vår föreningsvärd, kan 
du alltid ringa på telefon: 070-343 2020. Om hon inte är tillgänglig precis då,  
lämna ett meddelande så ringer hon upp istället.
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Vi har fått 3 nya medlemmar till vår förening. 

Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna:

Familjen Rosell/Torres Vargas i port nr 68

Familjen Pettersson/Dahlström i port nr 52

Familjen Andersson/Lindeberg i port nr 38

/Föreningsvärden

Tvättbokningssystemet
Det nya tvättbokningssystemet är i full gång och det verkar som att de flesta 
förstår hur det fungerar. Det finns fortfarande några som inte har hämtat ut sina 
tvättbokningsbrickor. Tag kontakt med mig så ordnar vi det.

/Föreningsvärden

Grillarna
Grillarna har varit upptagna under många helger under sommaren vilket är kul. 
Fortsätt grilla och umgås på kullen. Om du vill ha lite mer ”privat” grillning så
boka grillarna.

/Föreningsvärden

Uthyrningsrummet, trappmålningen
Målningen i trapporna blev klara i början av juli och målarna har nu flyttat ut från 
uthyrningsrummet. Det är därmed fritt fram att boka rummet.

/Föreningsvärden



Kalendern
Möten, aktiviteter framöver
Styrelsemöte 16 augusti

Styrelsemöte 21 september

Fastighetsbesiktning prel 15 – 16 september

Extrastämma preliminärt, slutet oktober (28;e)

Styrelsemöte 19 oktober

Medlemsinformation preliminärt, mitten oktober

Budgetarbete november

Städdagar höst november

Styrelsemöte 16 november

Planering, kommande år december

Styrelsemöte 14 december

Så ser planeringen ut just nu men den kan naturligtvis ändras på resans gång då
den nya styrelsen drar upp de nya riktlinjerna för året.

Nästa Bävernytt planeras till 1 oktober


