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BRF Snösätra 
20 år! 

Nya styrelsen 
presenterar sig 

 

Bajsmarodörer 

Höst och städdags 

Bävernytt 
Nr 4 oktober 2003 Herr Bäver säger: ”Dä 

 



En födelsedag som hette duga 

BRF Snösätras invånare gick den 30 augusti man ur huse för att fira före-
ningens 20-årsjubileum. Vi kan här presentera en liten bildspecial från 
dagen. Titta och njut! Fotografer: Gunnar Samuelsen och Karin Tidbeck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Klockan 14 på eftermiddagen 
samlades vi på gården för att sparka igång firandet och klara av dagens 
formali- teter, det vill säga extrastämman (se rapport längre fram). Sedan 
blev det fritt fram att sörpla i sig av både snäll och stark bål medan 
föreningen utsedde Går- 

 
Morgondagens stjärnor? 

Gårdens Veteran  

aA 
 

aA 
 

aA 
 

aA 

 dens Veteran, Sven Thorselius, som i princip har 
 varit med från början. Därefter blev det tipsprome- 
 nad för de vuxna och fiskdamm för barnen (till 
 många vuxnas avund), och senare på 
eftermiddagen 
 var det dags för gårdens blivande popstjärnor att 
visa 
 upp sina talanger med en riktigt snygg 
dansuppvis- 
 ning, till tonerna av Cher. 

 Klockan fem blev det femkamp för de små, 
med 
 både gamla godingar som säcklöpning och en ny, 
 riktigt elak gren: vissla med kex i munnen. 
  
  

1 Femkamp, kexvissling och säcklöpning. 
 



 De som kände sig våghalsiga kunde stapla 
och klättra på mjölkbackar, något som inte är lika 
lätt som det låter. Som tur var fanns en riktig 
klättringsinstruktör på plats. Undertecknad kände 
sig riktigt mallig när hon kom upp i fjorton styck- 
en innan allting välte, ända tills vinnaren i racet 
klev fram och helt sonika klängde sig upp till 
tjugotalet backar. Där fick vi så vi teg. 
 
 
 

 I de stiliga 
pavil- 
 jongerna på baksid- 
 an avnjöt vi en riktig 
 festmåltid på bland 
 annat helstekt 
lamm, 
 revbensspjäll och 
 raffinerade sallader, till toner av kvällens hus- 
 band. De som höll sig vakna fick senare se ett 
 riktigt brakfyrverkeri. Så ska en förening firas! 

- Karin  

Backklättrare, festtält 

och mästerstekare. 
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N o t i s e r  
  

Veteranpresenter 
På 20-års jubileet så korades ju Sven 
Thorselius till Gårdens Veteran, men 
det är tre medlemmar till som också 
kommer att tilldelas en present: 

Danuta Kurkowska, nr 84 
Ludvika Hopfinger, nr 84 
Maria Aronsson, nr 40 

 Alla tre flyttade in under våren 
1983. Grattis! 

 Vi vill också hälsa alla nya med- 

lemmar som flyttade in här under 
sommaren välkomna. 

På pysselfronten 
Vi har nu låtit reparera alla persienner 
i tvättstuga och uthyrningsrum.   

 Glöm inte att borrmaskin, stege, 
högtryckstvätt med mera finns att 
låna! Kontakta föreningsvärden på 
070-343 20 20.  

 Hälsningar, 
 Marianne, föreningvärd

  

De hårt arbetande funktionärerna. 

B R F  S n ö s ä t r a s  n y a  s t y r e l s e  
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Från och med 13 juni har vi en ny sty-
relse. Föreningsstämman valde in 
några nya ledamöter samtidigt som 
några försvann. Ljiljana som valdes in 
har dock inte haft möjlighet att 
fortsätta som ledamot. De övriga 
presenteras nedan: 

Lars Nyblom 

Ordförande sedan 2003 
Bäverbäcksgränd  
Tel: 647 09 38, mobil 0733-46 29 43 

 Jag flyttade hit hösten -98, och 
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. Till-
bringar 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. 

Gunnar Samuelsen 

 
Ordinarie ledamot sedan jan-2002 
Bäverbäcksgränd 58   
Tel: 86 16 14, mobil 070-528 35 22 

 Från och med juni är jag vice 
ordförande i styrelsen. Arbetar på 
företaget Ki Consulting. Flyttade in 1 
november 2001 tillsammans med 
Marina, som har 2 barn sedan tidigare 
(Alexander bor hos oss). Gemensamt 
barn är Casper, född i oktober 2002. 

Lars Nyblom 
Eva Holmström 

Bäverbäcksgränd 78     

 Ordinarie ledamot sedan 
årsmötet 2003 och verksam som 
sekreterare i styrelsen. Jag lever 
ensam och har en 
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vuxen dotter. Flyttade hit sommaren 
2000. Är också med i förenings-
utskottet där jag mest sysslar med 
växter, plantering och ogräsrensning. 

Kerstin Falne 

 
Ordinarie ledamot sedan 2001  
Bäverbäcksgränd 32  
Tel: 645 16 25, mobil 073-642 96 74 

 Jag driver en bokföringsbyrå. I 
verksamheten ingår förutom vanlig 
bokföring skatterådgivning samt eko-
nomistyrning för mindre företag med 
omsättning upp till 10 miljoner 

kronor. Därför är mitt huvudintresse i 
föreningen av ekonomisk karaktär. 
Jag flyttade in hösten 2001. 

Björn Larsson 

 

Eva Holmström 

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 perso-
nalrepresentant. 

P-G Bornold 
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Bäverbäcksgränd 64 
Tel: 568 792 17, mobil 073-684 11 
70. 

Suppleant i styrelsen, andra vändan. 
Jag bor med min familj, min fru 
Nettan och våra fyra barn i 64:an, 
längst ner på loftgången. Vi har bott 
här i fyra år nu och stormtrivs. 

Jag jobbar som personalchef inom 
akutsjukvården och har tidigare före-
ningserfarenhet bl.a. som ordförande i 
tre andra föreningar/studentkår, sekre-
teraruppdrag med mera. Annars delar 
jag min tid mellan familj, arbete och 
den frikyrkoförsamling där vi är med-
lemmar.  

Tsehai Kibebe 

 

Suppleant i styrelsen. 

Arbetar i Skarpnäcks stadsdelsförvalt-
ning, socialtjänst inom individ och 
familj. Bor tillsammans med min fru 
Azeb och två barn: Johnatan, 18 år 
och Benjamin, 22 år. 

 

Föreningsvärd 
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Marianne Karnehammar     
Bäverbäcksgränd 84 
Tel 070-343 20 20 

Föreningsvärd sedan 2002. Bor här 
sedan 1988 med mina barn Andreas 
och Caroline samt hunden Faxe.  

h

  

I n f o r m a t i o n  f r å n  s t y r e l s e n  
  

Katter, hundar och andra djur utan koppel 
  
I sommar har vi haft problem med 
djur som gör sina behov utanför 
lägenhetsdörrar. Det är ingen rolig syn 
när man öppnar sin dörr på loftgången 
och får se en hög på dörrmattan eller 
strax bredvid. Saneringsarbetet åker 
man som regel på själv! Det är nog 
inte någon ”djurägare” eller annan 
som kommer springande med andan i 
halsen och utrustning i högsta hugg 
för att sanera. Ett ytterligare problem 
är att djuren har en benägenhet att 

återvända till brottsplatsen (det gick ju 
så bra förra gången). 

Egentligen hoppas man ju på att det är 
ett vilt djur eller ett djur från en annan 
gård – för vi har ju informerat i bl.a. 
medlemspärmen (kapitel 18) och även 
i Bävernytt, nr 2 som kom ut i april i 
år. Kort repetition: Vi håller våra hus-
djur i koppel och rastar dem inte på 
gården!   

h
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Tack för arbetet med 20-årsjubiléet! 
 
Vi från styrelsen vill tacka medlems-
utskottet, föreningsvärden och inte 
minst de som frivilligt ställde upp och 
gjorde 20-års jubiléet till en riktigt 
lyckad fest. Vi vet att många timmar 
lades ner på att få allt att klaffa och 

resultatet tycker vi blev mycket 
lyckat. Vi tror att mellan 120 och 140 
personer kom och firade våra 20 år 
som förening. 

 Alltså, ett stort TACK till er 
alla!! 

 

Inre fond 
 
Den 30 augusti, i samband med 20-
årsfestligheterna, hölls en 
extrastämma. Extrastämman bestämde 
att de kvarvarande delarna av den inre 
fonden skulle betalas ut till de boende. 
Det innebär att ni som har pengar kvar 
i den inre fonden kommer att få peng-
arna utbetalade under hösten.  

Den inre fonden har under en längre 
tid inte fyllts på med mer pengar. Be-
slutet innebär också att man som bo-
stadsrättsägare bör fundera lite extra 
på underhållet av sin lägenhet och 
spara pengar för framtida reparationer 
eller byte av utrustning. 

 

Höststädning, källarförråd 
 
Höststädning planeras till lördagen 
den 8 november samt söndagen den 
16 november. Föreningsutskottet 
kommer ut med mer information om 
det framöver men boka in något av 
dessa datum i din almanacka. Det är 
roligare om alla hjälper till att städa 
vår gård – eller hur? 

 I samband med detta kommer vi 
att rensa i våra källargångar. Det står  

just nu mycket som hindrar passage. I 
tidigare separat utskick har vi påmint 
om detta och hoppas givetvis på att 
det är rent från saker i alla 
källargångar inför städdagarna. 
 Styrelsen 

l
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