
 
 

 

Årsstämma 
Tack till de medlemmar som kom till årets stämma –          
och tack till er som stannade hemma och nyttjade         
möjligheten att lämna fullmakt. 

Årsstämman valde nedanstående styrelse :  

Ordinarie medlemmar 
Berndt Eriksson (nr 54B) 
Håkan Lönndahl (nr 52) 
Anders Johansson (nr 48B) 
Gonzalo Calfiqueo (nr 48A) 
Anna Söderberg (nr 52) 

Suppleanter 
Annika Höög (nr 48B) 
Mila Cruz (nr 50) 

Årsmötesprotokollet finns dels uppsatt i respektive      
entré och dels i SBCs portal (flik “Mitt SBC”) som          
samtliga medlemmar har tillgång till.  

Vid årsmötet behandlades fem motioner, två från       
styrelsen och tre från medlemmar. Vi redovisar dem        
och motsvarande beslut nedan : 

IMD - Individuell mätning och debitering av el 
IMD står för individuell mätning och debitering och        
innebär att föreningen tecknar ett gruppanslutnings-      
avtal för el, men att respektive lägenhet debiteras för         
den el som förbrukas.  

Bostadsrättsföreningen tar kostnaden för nätavgiften     
och när Vattenfall i egenskap av nätleverantör tar        
bort sina elmätare avslutas de befintliga elavtal som        
varje enskild lägenhet har. Nya elmätare som ägs av         
föreningen kommer därefter att installeras i      
elcentralerna. 

SBC kommer att hantera fakturorna och få mät-        
värden från den elleverantör som föreningen kommer       
att anlita. 

Offerter har börjat tagits in och arbetet kommer        
sannolikt att påbörjas under hösten. 

Gruppanslutning av bredband 
Styrelsen har förhandlat ett avtal med Bredband2 för        
fiberkoppling med en av det snabbaste inter-       
netkopplingar på marknaden, vilket innebär att      

förening nu har en egen anslutning på 1000/1000        
Mbit, en kapacitet som alla boende delar på.  

Månadsavgiften blir uppskattningsvis 45 kr per      
månad för varje lägenhet och avgiften kommer att        
ingå i månadsavgiften för medlemmar i föreningen       
och i lägenhetshyran för föreningens hyresgäster.      
Ingen separat faktura kommer alltså att skickas ut.  

Boende som redan idag har Bredband2 behöver inte        
göra något, då omkopplingen till Bredband2 redan är        
gjord.  

Under vecka 41 sker en registrering av tjänsten där         
ytterligare produkter från Bredband2 kan beställas.  

Alla som är kopplade till Bredband2 kommer att        
omdirigeras till Bredband2s självaktiveringsportal när     
man försöker gå ut på nätet via webbläsare, där blir          
man ombedd att ange personliga uppgifter för att        
lättare kunna få support.  

Huskurage 
Många människor far illa i nära relationer och att         
någon utomstående agerar kan innebära en stor       
skillnad. Dock kanske man inte vet hur man ska         
agera i sådan situation och därför beslutades vid        
årsmötet att köpa in boken ”Huskurage” och boken        
bifogas detta informationsbrev. De medlemmar som      
får detta informationsbrev via mail får också boken        
via brevinkastet.  

Styrelsen har även köpt in ett antal exemplar av         
boken för att ge till framtida medlemmar ihop med         
informationspärmen om föreningen. 

Rökförbud på balkongerna 
Det finns i dagsläget inget regelverk som stödjer ett         
rökförbud på balkongerna. Det är rökförbud i       
allmänna utrymmen samt utanför entréerna, men      
oönskad rök från cigaretter kan gå igenom till andra         
lägenheter och det är därför viktigt att vi tänker på          
varandra, eftersom vi är varandras närmiljö. 

Önskemål om upprustning av tvättstugan 
Frågan måste beredas av styrelsen och i samklang        
med medlemmarna. Om projektet genomförs måste      
även ekonomiska medel avsättas. 
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Statyn som har gett föreningen dess namn 
Skulpturen “Porten” eller “Guldporten” (båda namnen      
förekommer) är gjord av Björn Evensen (född 1924)        
och placerades 1971 längst ner på Johan Enbergs        
väg med den bästa utsikten över Ulvsundasjön.  
 
Statyn är fyra meter hög och gjord av förgylld brons          
och den har under åren både fått ett flertal         
inskriptioner och namn inristade i förgyllningen      
förutom att den har blivit allt smutsigare. Styrelsen        
har med ojämna mellanrum försökt få Solna Stad,        
som äger statyn, att fräscha upp den, något som inte          
har hörsammats.  
 
Desto roligare är det att nu kunna konstatera att man          
har satt igång ett arbete som innebär både rengöring         
av statyn samt applicering av ny förgyllning - den         
kommer verkligen att glänsa i solen! 
 

 
 
Det planeras för ny pendeltågstation i Huvudsta 
Att det ska byggas en ny pendeltågsstation är väl inte          
något som kommer att påverka oss i Västra Skogen,         
men man ska inte förledas att tro att det i så fall            
skulle vara den första tågstationen i Huvudsta.  
 
I samband med Mälarbanans utbyggnad byggs en ny        
pendeltågsstation i Huvudsta, den planeras att ligga       
under Huvudstagatan (där tågspåren går bredvid      
Huvudsta gamla skola). Den planerade överdäck-      
ningen av spåren möjliggör en ny led för bil-, cykel-          
och gångtrafik som minskar genomfartstrafiken på      
Storgatan och Armégatan i Huvudsta. Detta är ju        
positivt, eftersom dessa gator är starkt trafikerade. 

Men är då detta med tågstation i Huvudsta något         
nytt? Nej, faktum är att år 1872–75 anlades den nya          
järnvägssträckan Stockholm-Västerås. Det var ett     
privat bolag som byggde denna sträckning, SWB,       
Stockholm-Westerås-Bergslagen. 
 
År 1900 byggdes Hufvudsta Jernvägsstation vid      
nuvarande Huvudsta torg, se bild nedan. Troligen var        
det meningen att stationen skulle bli mycket större,        
då området var i en stark expansionsfas. Det fanns         
redan 1875, då banan var färdig, ett hållplatsskjul        
stort som en mindre kolonistuga. 
 
År 1908 byggdes Huvudsta Central. När SWB köpte        
mark vid järnvägen av godsägare Max Wibom fanns        
det ett villkor i köpeavtalet. Man skulle bygga ett         
stationshus. Det blev Huvudsta Central. 
 

 
 
På 1940- och 50-talet så var det en hel del stora           
matcher på Råsunda fotbollsstadion, framför allt VM       
1958. Då var Huvudsta en väl frekventerad station för         
publiken. 

Stationen stängde på hösten 1960 byggnaden stod       
kvar till slutet på 60-talet, då den revs.  

Konstateras kan den nya stationen är planerad att        
byggas nästan på samma plats där den gamla        
stationen låg! 
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