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Informationsmötet inställt 

Corona 
Under rådande pandemi och med utgångspunkt i folkhälsomyndighetens 

rekommendationer anser styrelsen för Brf. Gasverket att det inte är ansvarsfullt 

att kalla till det inplanerade Informationsmötet den 7 december. 

Vi brukar informera om Bostadsrättsföreningens budget, ekonomi och pågående 

projekt och lite övrig information på höstmötet och nedan följer i mycket korta 

drag en sammanfattning 

 
Ekonomi Avgifterna – Hyran 
Styrelsen planerar inte någon höjning av avgifterna under nästa år.  

Det vill säga samma avgift som i år kommer att gälla nästa år, undantaget garagen 

som höjs till 875 Kr. per månad. 

Vår ekonomi är god.  

 

Ny organisation Förvaltare - Fastighetsskötare 
Vi planerar att teckna nytt avtal om fastighetsskötsel under 2021.  

Organisationen kommer att bestå av: 

Förvaltare med övergripande ansvar, bistår styrelsen bl.a. i kontakter med kommun 

och myndigheter och är arbetsledare för Husvärd och Trädgårdsmästare.  

Husvärden skall ha både praktiska och administrativa uppgifter i föreningen. 

Kommer att sköta Parkeringsplatser och gästparkeringar, uthyrning av lokaler mm.  

Trädgårdsmästaren sköter beskärning, plantering, snöröjning, tömning av 

papperskorgar mm. Alla tre är på deltid.  

Mer info kommer senare när, när avtalet är klart. 

 

Pågående och kommande projekt 
Staket och Grindar mot Svanevägen är under upphandling.  

 

Soprum Trollebergsvägen 7 – 9  
Nytt miljörum i Trollebergsvägen 7-9 är under byggnad, samt renovering av 

befintliga, vilket kommer att öka kapaciteten och skall bidra till bättre ordning. 

 

Renovering av Yttertaken 
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Takprojektet 
Vi byter trasiga takpannor på yttertaken vilket förhoppningsvis förlänger 

livslängden med c:a 15 år. Att helt byta tak är en kostnad på 25 till 30 miljoner. 

Balkongtaken på översta våningen kommer att läggas om till våren. 

 

Lekplatsen 
Vi har tagit bort gungorna och en sandlåda. Lekplatsen börjar bli allt mer 

ålderstigen och kommer att kosta mer och mer att underhålla, delvis beroende på 

säkerhetsföreskrifter som inte fanns för 35 års sedan. Lägenhetsdagiset som 

tidigare låg i Trollebergsvägen 7 är nerlagt sen 20 år tillbaka så behovet av 

lekplats bedöms som väldigt litet, därför kommer lekplatsen att avveckas med 

tiden. Närmsta lekplats ligger nu 350 meter söderut i Stadsparken och ännu en 

lekplats finns 750 meter norrut i Bjerredsparken. 

Styrelsen välkomnar förslag på vad vi ska gör på den tomma yta som nu finns. 

Beslut om vad som ska komma i stället kommer att fattas under nästa år. 

 

Spolning avlopp 
I början av nästa år kommer vi att spola alla vattenavlopps stammar. 

 

Cyklar 
Vi kommer att rensa bort gamla cyklar och vi tittar på en lösning hur vi ska kunna 

låsa cykelgaragen på innergårdarna. 

 

Besiktning 
Underhållsbesiktning har i år gjorts av vår Revisor, Fastighetsansvarig, Förvaltare 

och Underhållsplanerare från HSB Skåne. 

Inga stora anmärkningar bara små påpekande, som är normalt underhåll. 

 
 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
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