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FÖRENINGSSTÄMMAN 19 MAJ 2022 

Föreningsstämman genomfördes den 19 maj 2022. Elva medlemmar deltog på mötet och 
elva lägenheter var representerade. Därutöver hade en poströst lämnats in. Protokollet 

delades ut i brevlådorna och mejlades till andrahanduthyrare. 

För tiden fram till nästa föreningsstämma valdes följande personer 

• Styrelsens ledamöter: Rune Andersson, Alexander Lindén, Jan Castlin, Olle Mårdh 

• Styrelsens suppleanter: Gustav Eriksson, Hussam Hilly 

• Extern revisor: Rävisor AB 

• Valberedning: Ulf Lublin och Tommy Björk. 

 
Efter stämman diskuterades bland annat att installera hjärtstartare och utbilda medlemmar i 

HLR (Hjärt & Lung Räddning). Styrelsen utreder frågan.  

FIXARDAGEN 14 JUNI 2022 

Den 14 juni hade vi Fixardag. 14 boende ställde upp. 10 lägenheter var 

representerade.  

Detta gjordes 

• Oljade in parkeringsbrädorna 

• Spolade ur garaget 

• Städade cykel-och barnvagnrum 

• Städade styrelserummet 

 

Fixardagen avslutades med en trevlig stund med grannarna. Föreningen bjöd på 

grillkorv och fika. 

Fixardagen är viktig för föreningen. Det görs arbeten som ersätter åtgärder som är 

upptagna i underhållsplanen (UHP), det görs åtgärder som annars inte skulle bli 
gjorda och inte minst är det ett tillfälle att träffa och lära känna grannarna. 

Fixardagen är till för alla boende. Så, kom ut nästa Fixardag! Om du inte kan göra 

något arbete kan du ge beröm för utfört arbete och passa på att umgås med dina 

grannar.  

Inoljning av parkeringsbrädorna är upptagna i UHP var tredje år. Varje inoljning är 
uppskattad att kosta 22 000 kr. Hittills har vi med eget arbete, enligt UHP, minskat 

underhållskostnaderna med 44 000 kr! 

Infoblad 
September 2022 
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VARMVATTNET STÄNGS AV 

Information har kommit från Vattenfall AB om att arbeten ska göras på 

fjärrvärmenätet. Medan arbetena pågår måste leveransen av fjärrvärme till 

undercentralen stoppas. Därmed kommer inget varmvatten att finnas i fastighetens 

varmvattenkranar.   

Avstängning av varmvattnet är planerat till tisdag 13 september kl 8 – 16 

Avstängningen kan bli längre om oförutsedda störningar inträffar. Oförutsedd 

väderlek kan orsaka att avstängningen kan behöva skjutas upp med kort varsel. 

SPOLNING AV AVLOPPSRÖR 17 OCH 18 OKTOBER  

(OBS! ÄNDRAT DATUM) 

Tidigare meddelat datum för avloppspolning och stamrensning är ändrat till den 

17 och 18 oktober (måndag och tisdag). 

Spolningen kommer att genomföras av Interspol AB, som är samma företag som 

tidigare gjort avloppsspolningar hos oss. 

För genomföradet av den här aktiviteten krävs tillgång till alla lägenheter.  

Om du inte kan släppa in arbetarna måste du ställa ytterdörrens lås i serviceläge. 

Styrelsen kommer då med särskild nyckel låsa upp och släppa in arbetarna. En 

styrelsemedlem kommer att vara med i lägeheten när arbetena utförs.  

När det närmar sig genomförande kommer du att få veta detaljer om planeringen 

och om genomförandet. 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. I detta fall i första hand 

Olle eller Rune. 
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UNDERHÅLL 2022 

Av åtgärderna för 2022 enligt underhållsplanen (UHP) återstår Avloppsspolning och 

stamrensning (se artikeln ovan).  

 

Dessa åtgärder har hittills genomförts 

• Justering och smörjning av fönster 

• Oljning av parkeringsplank 

• Slipning och lackning av entréparti (portarna) 

 

Förutom åtgärdspunkterna i UHP reparerades några sprickor i fasadens puts i våras. 

UNDERHÅLL 2023 

Åtgärder upptagna i underhållsplanen (UHP) för 2023 

• OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 

• Rensning av ventilationskanaler 

• Energideklaration 

• Målning sockelputs 

• Målning golv i styrelserummet 

Besiktning av fastigheten ska genomföras och speciellt delar som bör åtgärdas enligt 

UHP. Därefter beslutas om vilka åtgärder som ska genomföras 2023 och om någon 

åtgärd bör skjutas upp till kommande år. 

Kostnadsuppskattning i UHP för åtgärder 2023 är 165 000 kr. 

FASTIGHETSFÖRSÄKRINGEN 

Fastighetsförsäkringen har förnyats hos Moderna Försäkringar för perioden 2022-

07-01 – 2023-06-30. Försäkringen är helt och hållet (förutom priset) lika som 

föregående år. Se försäkringen och villkor för bostadsrättstillägg i NABO’s 

medlemasidor Dokumenthanteraren.  
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NYTT LÅS TILL MILJÖRUMMET 

Självlåsande lås har satts in i Miljörummets dörr.   

Anledningen är att Miljörummets dörr ofta lämnats olåst och det finns risker med 

olåsta dörrar. Låsbytet förväntas minska antalet tillfällen då dörren lämnas olåst.    

KOSTNADSÖKNINGAR 

Inflationen spåddes vid årsskiftet bli 2 % för 2022 och månadsavgifterna höjdes 
därför med 2 %. Nu är prognosen att inflationen blir ca 8 %. Förutom allmän 

prisökning på varor och tjänster har priserna på några ”råvaror” som är viktiga för 

oss stuckit iväg rejält uppåt. Framförallt el och räntor.   

Exempel på kostnadsökningar 

Styrelsen måste teckna nya elhandelsavtal för fastigheten och undercentralen från 

2023-03-01 respektive 2023-04-01. Om vi nu skulle teckna likadant avtal som vi har 

idag skulle föreningens kostnad öka med 130 000 kr/år. Boendes elpris skulle öka 

från 1,50 kr/kWh till 3,40 kr/kWh. 

Föreningen måste betala full fastighetsavgift från beskattningsår 2022. Avgiften ökar 
med ca 24 000 kr till totalt 48 000 kr. Första utbetalning av det högre beloppet ska 

göras 2023. 

Från 2024-04-01 måste föreningen teckna nytt låneavtal på fastighetslånen. Om 

räntan ökar till 2,5 % kommer räntekostnaden öka med 296 000 kr.  

Vad gör styrelsen  

Föreningens intäkter måste öka 2023. Med hur mycket fastställs under höstens 

budgetprocess.  

Styrelsen kommer att gå igenom leverantörsavtal för att undersöka möjligheter till 

kostnadsänkningar. 


