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Br-avgiften sänks än en gång 
Styrelsen har beslutat att sänka br-avgiften för samtliga lägenheter med 10% från den  

1 januari 2017. Detta blir den andra gången vi sänker med 10%. Tidigare i år skedde 

detta den 1 juli 2016. Det innebär att br-avgiften under denna period sänkts med ca 20%.  

 

Detta är möjligt främst tack vare den låga räntan, men också tack vare att styrelsen 

”vänder på varje sten” för att hitta bättre och billigare sätt att underhålla fastigheten. 

 

Ny styrelse valdes på årsmötet 

 
 

Medlemmarna på årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och höjde styrelsearvodet  

till 1 500 kr/lägenhet och år. 

 

Här ser du styrelsen för din förening, från vänster: 

 Gunilla Ridström, ordförande och butikskontakter 

 Lena Eriksson, garagekontakter 

 Joel Häggmark, ekonomiansvarig 

 Bengt Vestin, suppleant 

 Admir Duric, vice-värd, brandskydd och klottersanering 

 Magnus Liljegren, vice-värd, sophantering 

 Anita Larsson, suppleant, städkontakter och fönsterputs 

 

5-årsbesiktning 
Styrelsen har nu översänt alla garantifrågor för enskilda lägenheter och fastigheten till 

Brabo. Vi avvaktar därefter deras besked om några åtgärder inte kommer att godkännas 

som garantiärenden. Därefter kontaktas alla br-innehavare som felanmält till Admir 

Duric för att få besked över vad som anses som garantiarbete och vad som är normalt 

slitage/underhåll och därmed ska åtgärdas antingen av dig som br-innehavare eller 

föreningen om det är sådant som enligt stadgarna ska bekostas av föreningen. 



 
Avtalet med Telia uppsagt 
När vår fastighet byggdes, 2011, tecknade byggbolaget, Brabo, ett 5-årigt avtal med 

Telia att de skulle stå för installation av fiber för bredband, TV och telefon. Villkoret var 

att samtliga br-innehavare och hyresgäster skulle vara bunda av detta avtal i fem år. 

Uppsägningstiden för avtalet är 6 månader och styrelsen har nu sagt upp det per  

2017-04-14.  

 

Styrelsen kommer i god tid dessförinnan att ta in offerter från olika operatörer kring 

gemensamma lösningar och individuella. Samtliga medlemmar kommer att bjudas in till 

ett informationsmöte där olika alternativ kommer att presenteras. 

 

Kameraövervakning 
Styrelsen har tagit in offerter på kameraövervakning i garaget, 3 platser, och i varje 

trapphus, 5 st. Innan man slutligt fattar beslut i frågan ville man stämma av med 

medlemmarna, vilket skedde på årsmötet. En övervägande majoritet av deltagarna 

ställde sig positiva till detta. Styrelsen kommer därför att gå vidare i frågan med sikte att 

installera kameraövervakning. 

  

Lägre kostnad för ekonomisk förvaltning efter årsskiftet 
Avtalet med SBC kring ekonomisk förvaltning har sagts upp för omförhandling. 

Offerter har tagits in från ytterligare två företag. Styrelse beslutade dock att fortsätta 

med SBC eftersom den nya offert de lämnat på uppdraget ligger 31 000 kronor lägre  

per år. 
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