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Medlemsundersökning – Sista chansen att tycka till! 
Om du ännu inte hunnit fylla i medlemsansökan från styrelsen så får du nu en sista chans. Vi 

förlänger sista svarstiden till 30/9. Hör av dig till vår ordförande om du behöver en ny 

medlemsundersökning. Resultatet av undersökningen kommer att diskuteras i styrelsen. 

Vi kommer även presentera det för er medlemmar på årsstämman och då även med kommentarer 

från styrelsen på de önskemål om förbättringar som lämnats. 

 
Boka tid för årsstämman 
Tisdag 22 november 2022 kl. 18.00. Separat inbjudan kommer. 

 

Getingbo  
Du har säkert noterat att vi har ett getingbo längst ut vid uteplatsen på staketet mot gården 

vid Skolvägen 7. Styrelsen har varit i kontakt med Anticimex som lovat att åtgärda detta 

inom en vecka. 
 
Tack för samarbetet kring renspolningen 
Nu har vi genomfört renspolning i badrum och kök i samtliga lägenheter, utom två, och 

lokaler. Det såg bra ut förutom i några få lägenheter där man inte lyckades lossa brunnarna. 

Våra vice-värdar kommer att fixa detta i efterhand. Nästa renspolning kommer att ske om 

sex år. 

 

Installation av luftvärmepump/AC 
Några boende har frågat om det är OK att installera luftvärmepump/AC i lägenheterna. 

Styrelsen har undersökt detta närmare och kommit fram till att i de flesta lägenheterna kan 

detta vara möjligt. Emellertid kommer vi inte att godkänna en sådan installation förrän 

uppgörelsen med vårt byggbolag Brabo kring fasadbesiktningen är avslutad. Vi 

återkommer med information i denna fråga längre fram. 

 

Årlig underhållspromenad 
Tillsammans med vår tekniska förvaltare, Renew Service, gör vi årligen en besiktning av 

vår fastighet utifrån underhållsplanen. Den har nu gjorts och visade att prognosen när det 

gäller det planerade underhållet kommer kosta föreningen ca 206 000 kr + moms under 

2023, varav hissarna står för ca hälften, vilken kostnad finns med i budgeten. Därutöver har 

vi skador på vår fasad framförallt mot gården som behöver åtgärdas för att förhindra 

vatteninträngning. Detta är en del av den pågående tvist vi har med Brabo kring 

fasadbesiktningen. Föreningens uppfattning är att detta bör åtgärdas av Brabo. 

 

Föreningens ekonomi 
Som du säkert noterat fortsätter inflationen att stiga vilket kommer att få konsekvenser när 

det gäller räntan på föreningens lån. Vi kommer att påbörja förhandling under närmaste 

veckan på ett av våra lån som ska omplaceras i slutet av oktober. Vi vet att den kommer att 

bli betydligt högre ränta än den vi har idag, 0,59%. För att hålla kostnaderna nere tittar vi 

även över de avtal föreningen har med avtalskunderna för att se om vi kan minska 

kostnaderna. Som vi tidigare informerat om kommer br-avgiften att höjas med 10% från 1 

januari 2023 för att ta höjd på de ökade kostnader vi kommer att få framöver.   

 

Rengöring av soprummen 
Rengöring av golven i våra soprum kommer att ske under veckan. Även kärlen för 

matavfall kommer att rengöras vid lämpligt tillfälle. 

 

 



Rengöring av garage 
Under oktober kommer garaget att rengöras varefter nya markeringslinjer kommer att 

målas. Även våra parkeringsplatser utomhus kommer att få nya markeringslinjer. 

 

Energideklaration 
En ny energideklaration av vår fastighet kommer att göras under veckan. Detta ska göras 

var 10:e år. Så snart den är klar kommer vi att lägga ut den på hemsidan. Du vet väl att du 

kan få rabatt på ditt bolån, s k grönt bolån, om energideklarationen är i klass A eller B. Vår 

är B. Detta kan både du som privatperson och föreningen dra nytta av. 

 

Kungsbalkongerna ännu inte återställda 
Garantiarbetena kring återställandet av våra fem kungsbalkonger efter vatteninträngning 

har efter fyra somrar ännu inte åtgärdats av vårt byggbolag, Brabo, som för övrigt tagit på 

sig ansvaret för detta. För att få en second opinion har Brabo anlitat en besiktningsman 

som kommer besiktiga, 20/9, hur återställandet bör ske för att det ska hålla långsiktigt.  

 

Välkomnar våra nya grannar 
Vi välkomnar Ronnie Mallari som redan hunnit flytta in på Skolvägen 3 till vår förening. 

 

Vi välkomnar även Zohor Aljamal och George Zedan som förmodligen kommer att flytta 

in på Kyrkvägen 22 i början av november. 
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