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Det har varit en tacksam uppgift att vara ordförande i vår förening under dessa elva år 

med en historiskt låg ränta. Nu stundar dessvärre bistrare tider. Vi kommer alla drabbas 

av högre kostnader inom flera områden och det enda vi kan göra är att hoppas att denna 

bistrare period inte kommer att bli alltför långvarig. Vi i styrelsen kommer att göra allt vi 

kan för att vi inte ska behöva höja br-avgiften mer än nödvändigt, säger vår ordförande. 

 

 

Anmäl dig till årsmötet - Tisdag 22/11 
Du är välkommen redan kl. 17.00 då det serveras en lättare förtäring. Vi vill gärna att du 

meddelar vår ordförande, gunilla@ridstrom.com , 073-91 04 700 om du önskar förtäring. 

Själva mötet börjar kl. 18.00 och vi håller till på Scandic Upplands Väsby, Hotellvägen 1. 

 

Byte av ekonomisk förvaltare vid årsskiftet till – allabrf 
Tyvärr har samarbetet med SBC under det senaste året inte fungerat vilket har inneburit att 

vi beslutat att byta ekonomisk förvaltare. Detta kommer formellt att ske från 1 januari 2023 

och gäller både föreningen och parkeringsbolaget. För att övergången ska ske så smidigt 

som möjligt är vår nya ekonomiska förvaltare redan igång med sitt uppdrag.  

 

Det kommer bl a att innebära att du i december kommer att få din hyresavi och 

parkeringsavgift för Q1, 2023 på papper med posten. Du kommer sedan att få välja hur du 

vill ha hyresavierna i fortsättningen. Mer information om detta får du direkt av vår nya 

ekonomiska förvaltare – allabrf. 

 

Installation av brandvarnare 
Styrelsen har nu undersökt alternativen för att installera 

brandvarnare i vårt garage, källarförråd och gemensamma 

utrymmen. Vi gör detta för att skydda vår fastighet, vilket är 

styrelsens uppdrag, om en brand skulle uppstå. 

Brandvarnarna kommer förhoppningsvis att vara 

installerade innan årsskiftet. Om en brand skulle uppstå 

kommer larmet dels att gå till valda personer i styrelsen men 

framförallt till en larmcentral. 

 
Styrelsen har valt en hyrmodell istället för att köpa brandvarnarna. Det blir visserligen 

något dyrare i längden men det binder inte upp våra pengar som vi kommer att behöva 

framöver. Hyrkostnaden blir 1 698 kr + moms per månad samt 149 kr per månad för 

uppkoppling till larmcentral. Därutöver får vi betala en montagekostnad samt 

implementering av systemet (engångskostnad) 26 500 kr + moms. På sikt när ekonomin så 

tillåter kommer vi även att titta på möjligheten att ansluta samtliga lägenheter till systemet.  

 

Städning av garaget 
Styrelsen är medveten om att det var några år sedan vi städade garaget senast. Vi har därför 

tittat närmare på om vi kan köpa in en maskin och göra detta själva med hjälp av våra vice-

värdar. Men mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget har vi kommit fram till att vi i 

dagsläget inte har ekonomi för detta. Eftersom både hösten och vintern drar in löv och 

smuts i garaget har vi beslutat att vänta med städningen till våren. Efter den är gjord 

kommer vi även att förbättra målningen av markeringarna mellan parkeringsplatserna såväl 

utomhus som inne i garaget. 

 



Ändring av automatisk stängning av garageporten 
Det är viktigt att vi alla är observanta att inga obehöriga smiter ut genom garageporten. 

Många tycker det tar för lång tid innan porten automatiskt stängs efter att man kört ut med 

bilen. Vice-värdarna har därför ändrat tiden till 10 sekunder, var tidigare 15 sekunder. Nu 

testar vi om detta är tillräckligt eller om vi ska ändra till ännu kortare tid. 

 

Vårt ekonomiska läge 
Det är glädjande att vi går in i en bistrare period med en god ekonomi och inget större 

behov av underhåll de kommande åren. Alla har nu fått årsredovisningen för perioden 

2021/2022. Trots att vi ändrade avskrivningen av vår fastighet från 200 år till 100 år kunde 

vi uppvisa ett positivt resultat, +129 998 kr.  Som alla kan se innebar denna förändring att 

vi ökade avskrivningen från 613 332 förra året till 1 212 791 detta år. Glädjande är också 

att vi fortsatt att amortera på våra lån med 1 000 000 kr årligen, vilket vi hoppas kunna 

fortsätta med. Trots det har vi fortfarande höga lån, 47 840 000 kr (per 2022-06-30) vilket 

innebär att räntekostnaderna blir höga. Det är framförallt dessa som kommer att påverka 

vår ekonomi negativt framöver.  

 

Ett av våra lån på 16 245 000 kr betalade vi tidigare ca 100 000 kr per år i ränta. Från 1 

november 2022 har villkoren för lånet ändrats så att räntekostnaden nu ökat till 632 000 kr 

per år. Den höjning av br-avgiften som vi gör per 2023-01-01 med 10% ökar intäkterna 

med ca 200 000 kr. Det innebär en negativ differens på ca -300 000 kr per år enbart baserat 

på våra högre räntekostnader. Så långt det är möjligt kommer vi försöka klara ekonomin 

under nästa år utan ytterligare höjning av br-avgiften. I slutet av 2023 har vi dock 

ytterligare två lån där räntan ska villkorsändras och vi kan bara hålla tummen att 

inflationen går ner så att Riksbanken inte behöver höja räntorna alltför mycket. Vi får nog 

räkna med att vi kommer behöva höja br-avgiften ytterligare senast 2024-01-01. 

 

Vi hoppas också att regeringens löfte om återbetalning av elstöd till elområde 4, som vi 

tillhör, blir verklighet. Det skulle i så fall ge oss ett bidrag på ca 150 000 kr. Pengar som 

kommer att behövas eftersom våra elkostnader nästa år kommer att vara rörliga och följa 

spotpriserna på marknaden. Detta kommer dock inte bara drabba föreningen utan även oss 

medlemmar direkt eftersom vi betalar för vår egen förbrukning utifrån de faktiska 

kostnaderna. Vi kommer bevaka utvecklingen och om priserna går ner så kommer vi att 

binda elpriset till en rimlig nivå. 

 

Förändring av TV-utbudet från Telia 
Du har säkerligen noterat att Telia har ändrat utbudet i TV-Lagom-paketet efter att 

sändningsrättigheterna för Viaplay har upphört 1 oktober.  Man har istället tillfälligt laddat 

upp med film och serier från C More, SF-kanalen inkl SF Kids samt BBC World News 

och Eurosport 2. De har även inkluderat fotboll i världsklass med UEFA Champions 

League. Mer information får du på telia.se/tvinfo. Mer info för just oss med tv lagom 

finns även på https://www.telia.se/privat/tv/edr/Information-om-nya-kanaler-i-Tv-

Lagom. 

 

Vi hälsar vår nya medlem välkommen 

Zaher Souleiman som flyttar in på Kyrkvägen 22 i början av december. 

 

 
------------------------ 

Hösthälsningar 

Styrelsen i Brf. Suseboparken 

Gunilla, Magnus, Bengt, Åke, Roberto och Agneta.  
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