
Taffelbergaren – juni 2005 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Taffelberget informerar 
 

 
Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma den 19 april 2005. Vid stämman 

behandlades bl.a. styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, föreningens 

resultat- och balansräkning, samt dispositionen av föreningens resultat. Styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet.  

 

Efter stämman har styrelsen följande sammansättning: 

 

Ordinarie ledamöter 

Eva Bager 

Hans Bergquist 

Jens Blomquist (HSB:s representant) 

Leif Davidsson (vice ordförande) 

Iréne Jogander 

Andreas Ljung (sekreterare) 

Anders Ljunggren (ordförande) 

Peter Lundgren 

 

Suppleanter 

Henrik Därth (HSB:s suppleant) 

Martin Viroulet-Fagerström 

Ingemar Åkerblom 

 

Revisor 

Norbert Andersson 

 

Revisorssuppleant 

Per-Erik Gullnäs 

 

Renovering av ventilationssystemen 
Styrelsen har beslutat om en större renovering av värme- och ventilationssystemen.  

 

Arbetet omfattar i huvudsak tre områden: 

 Utbyte av samtliga remdrivna fläktar mot moderna s.k. direktdrivna, vilket 

kommer att innebära väsentligt lägre elförbrukning och underhållskostnader. 

 Byte av styr- och reglersystem för att möjliggöra en optimering av driften och 



minskning förbrukningen av fjärrvärme. Dessutom har systemet nått sin 

tekniska livslängd, vilket innebär att vi inte längre är garanterade reservdelar.  

 Rengöring av värmeväxlare. 

 

Efter upphandling har Indoor som huvudentreprenör tillsammans med Johnson 

Controls fått uppdraget.  

 

Avstängning av varmvatten under ett dygn 
I arbetet med översynen av våra värme- och ventilationssystem kommer 

värmeväxlaren att rengöras. Detta görs för att öka utbytet eller verkningsgraden mellan 

fjärrvärmenätet och vårt eget värmesystem. Det innebär att fastigheten kommer att 

vara utan varmvatten under ca ett dygn. Särskild information kommer att sättas upp på 

portarnas anslagstavlor när datum för avstängningen är bestämt.  

 

Fasadarbeten 
Styrelsen har beslutat om bättringsmålning av fastighetens fasader. Partier m flagad 

färg ska målas om, hängrännor ska bättringsmålas och tätningar i fogar mellan 

byggelement ska lagas. Dessutom ska "frisen" mellan plan 1 och 2 rengöras och målas. 

Arbetet kommer till större delen att utföras under juni månad. Arbetet kommer att 

utföras från en mobilkran och kommer att innebära en del störningar med 

avspärrningar av arbetsområdet, vattenbegjutning av fasaden m.m. När arbete pågår 

ska fönster, balkongdörrar eller inglasningar vara stängda. Vi hoppas ni har överseende 

med detta. Entreprenör är Coloroff som tidigare utfört arbeten åt oss.  

 

Målning av balkonger 
Föreningen tillhandahåller färg för den som vill måla om insidan av balkongen. 

Meddela fastighetsskötaren att du avser att måla om balkongen. Fastighetsskötaren 

lämnar sedan ut färg när allt underarbete är klart och ommålning kommer att ske inom 

de närmaste dagarna. Detta för att inga färgburkar ska bli inneboende. 

 

Nysatsning i vår verkstadslokal  
Föreningen har under förra året avsatt lite medel för komplettering av utrustning  

i vår snart 15-åriga verkstadslokal, belägen i entréplanet på Rålambsvägen 10B.  

 

Nu är lokalen åter iordningställd efter en tids ombyggnad där en vägg mot  

intilliggande lägenhet byggts på och försetts med ljudisolering. 

 

Syftet med lokalen är att erbjuda medlemmarna i föreningen en lämplig plats för 

småslöjd, reparationsarbeten eller målning. De verktyg som finns ska enbart användas 

i lokalen. Ett mindre spik- och skruvsortiment står till användarnas förfogande. 

  

Verkstadslokalen är utrustad med bl.a. rejäla arbetsbord, hyvelbänkar och ett 

bassortiment av handverktyg. Det finns även pelarborrmaskin, träsvarv och möjlighet 

att slipa t.ex. knivar. Det är också en lämplig lokal för mindre slip- och 

målnings-arbeten. 



 

Nytt för i år är att verktygen kompletterats, bl.a. finns skruvdragare, varmluftpistol,  

håltång och häftpistol. Det är också tänkt att det framöver ska finnas en del av rummet 

som går att skärma av med ett draperi för målningsarbete.  

 

Under tidig höst kommer vi att försöka anordna någon form av öppet-hus-kväll i 

lokalen för att få kontakt med intresserade och höra vad ni som nya och tidigare 

medlemmar vill kunna använda lokalen till. Om ni vill kvittera ut nyckel  

till lokalen eller har frågor – kontakta gärna Håkan Nyberg, 8 B, tfn 13 75 52. 

 

Gör gärna reklam för uthyrningslokalen! 
Föreningens uthyrningslokal är en källa till intäkter för föreningen. Även om lokalen 

har en god beläggning och hittills i år har utnyttjats mer än under motsvarande period 

2004, så står den ibland tom. Gör gärna reklam för den! 

 

Utbyte av dammlister vid innerfönster 
Dammlisten som sitter mellan ytterbågen och innerbågen har i många fall sett sina 

bästa dagar. Föreningen tillhandahåller dammlister för utbyte av den boende. Mät upp 

hur många meter som behövs (observera att endast 3 sidor av bågen har list) och lämna 

en lapp i föreningens brevlåda. Fastighetsskötaren lämnar sedan ut erforderligt 

material under expeditionstiden (tisdagar 7:30 - 8:30). 

 

Cyklar 
Parkering av cyklar sker för närvarande på en rad mindre lämpliga platser. Undvik att 

ställa dem så att de blir till hinder för andra. Vi kommer att göra en inventering 

liknande den som gjordes för några år sedan. Alla boende kommer att få identifiera 

sina cyklar med klistermärken. Cyklar som sedan saknar ägare kommer att plockas 

bort. 

 

Kolla garageportarna 
När garageporten har öppnats för passage kan obehöriga ta sig in. Undvik att detta sker 

genom att kontrollera att ingen utnyttjar tillfället att ta sig in medan porten står öppen. 

 

Nytt om tidningsinsamling 
Föreningen har bytt entreprenör till IL-Recycling som hämtar varannan vecka. 

 

Portvärdar efterlyses! 
Styrelsen efterlyser dig som är intresserad av att vara portvärd för din uppgång. I vissa 

uppgångar saknas portvärdar helt (t.ex. 8 B) och i andra kan befintliga portvärdar 

känna ett behov av att lämna över stafettpinnen till någon ny.  

 

Håll gångar och trapphus fria! 
Enligt brandmyndigheten får inte trapphus och andra utrymningsvägar användas för 

lekredskap, barnvagnar, cyklar och dylikt. Trots detta är det tyvärr ganska vanligt att 

medlemmar ställer barnvagnar och cyklar i gångar eller trapphus. Den dag det brinner 



eller ambulansen är på väg vill ingen ramla över dessa föremål. Styrelsen manar därför 

till Ert goda omdöme och hoppas att föreningen i fortsättningen slipper dras med detta 

problem.  

 

Hissarna tar skada när man håller dem öppna på fel sätt! 
Tyvärr har föreningen tvingats betala åtskilligt för de skador som uppstått till följd av 

att hissar hållits öppna på ett felaktigt sätt, ofta i samband med in- eller utflyttning. 

Använd inte muskelkraft eller föremål när du har behov av att hålla hissdörren öppen 

längre än normalt. Tejpa för öppningen till fotocellen i stället! 

 

Grovsoporna 
Det finns anledning av påminna om reglerna för grovsoprummet: 

 

 I containern får slängas brännbart avfall och metall.  

 Kartonger ska skäras sönder för att inte ta för stor plats. I övrigt ska 

skrymmande föremål (garderober mm) om möjligt monteras isär.  

 

Om det hamnar andra typer av fraktioner som (el och elektronik, färg, kemikalier, 

lösrör) i containern får vi betala en väsentligt högre avgift. Därför skall: 

 

 Glödlampor, batterier och lysrör läggas i separata kärl 

 Mindre hushållsel och elektronik skall ställas längst in på rampen 

 Kemikalier, lösningsmedel, färgburkar och använda färgpenslar lämnas till 

någon av kommunens miljöstationer (mediciner lämnas till Apoteket). Närmast 

miljöstation är Preem Norr Mälarstrand. Vi vill inte hitta fler färgburkar från 

sommarstugor m.m. i grovsoporna.  

 Vitvaror som spisar, kyl/frys, diskmaskiner m.m. ska lämnas på kommunens 

depåer (Östberga eller Lövsta). Enklast är att beställa hämtning av de gamla 

vitvarorna när man köper nytt. Det finns ingen plats att ställa vitvaror i 

grovsoporna.  

 Tidningar lämnas i återvinningsrummet för tidningar 

 Glas, förpackningar i plåt, plast och papper lämnas vid kommunens 

återvinningsstationer.  

 

Möbler m.m. i källargångar 
Vet du med dig att du ställt möbler och andra inredningsdetaljer i fastighetens 

gemensamma utrymmen så ska de antingen forslas bort eller slängas. Källargångarna 

är ingen second-hand-butik.  

 

Vattenskador 
Föreningen har drabbats av vattenskador. Sådana skador påverkar föreningens 

kostnader för försäkringspremier och självrisker. Många boende har låtit bygga om 

badrummen och installerat en dusch. Styrelsen vill starkt betona att boende skall anlita 

en entreprenör som utför ombyggnaden på sådant sätt att gällande normer tillgodoses. 

Den som avser att bygga om sitt badrum, skall för förvaltaren visa intyg på att anlitad 



entreprenör har de kvalifikationer som försäkringsbolagen kräver. Det går således inte 

att anlita oseriösa företag för ombyggnader av badrum och det finns inget utrymme för 

amatörism och hobbyarbete när det gäller ombyggnader i lägenheternas våtutrymmen. 

Detsamma gäller även elektriska installationer i lägenheterna. Även installationer av 

tvätt- och diskmaskiner har givit upphov till skador. Det är av yttersta vikt att dessa har 

korrekt utförda installationer och att maskinernas vattenanslutningar stängs av när de 

inte används. Givetvis lämnar man inte bostaden när man har en tvätt- eller diskmaskin 

igång. Styrelsen kommer att utkräva täckning för föreningens kostnader vid skador 

som uppstår på ett ovarsamt sätt och där den boende befinns vållande. 

 

Budgeterade kostnader och intäkter 2005 
Vid ordinarie föreningsstämman den 19 april efterlystes uppgifter om föreningens 

budget för 2005. Nedan följer en sammanställning med aggregerade intäkts- och 

kostnadsposter i den av styrelsen beslutade budgeten: 

 

Brf Taffelberget   Ackumul     

  Budget  budget tom  Just utfall  Utfall 

Intäkter  2005  apr-05  apr-05  2004 

         

Hyresintäkter lokaler 985 000  328 333  326 454  936 467 

  Varav daghemslokalen 810 468  270 156  270 156  810 468 

  Varav Rodebjer 120 000  40 000  40 000  70 000 

Hyresintäkter Garage 1 003 000  334 333  339 824  1 007 895 

Årsavgifter   17 348 784  5 782 928  5 782 928  17 348 784 

Intäkter uthyrningsrum 55 000  18 333  20 393  65 827 

Övriga intäkter 173 264  57 755  37 793  189 671 

  Varav dagis & Rodebjer 97 024  32 341  32 341  95 024 

Summa intäkter 19 565 048  6 521 683  6 507 392  19 548 644 

         

Fastighetskostnader        

Driftskostnader        

Arvoden förtroendevalda -100 000  -33 333  -33 333  -100 000 

Arvode teknisk förvaltning -156 000  -52 000  -52 000  -156 000 

Sociala kostnader -71 300  -23 767  -19 709  -69 300 

Fastighetsskötsel och städning -670 000  -223 333  -192 803  -605 158 

Reparationer = löpande underhåll -499 000  -166 333  -159 297  -567 782 

Elenergi  -550 000  -183 333  -277 828  -648 578 

Fjärrvärme  -2 000 000  -666 667  -903 072  -1 911 276 

Vatten  -440 000  -146 667  -123 785  -426 662 

Sophämtning -80 000  -26 667  -18 965  -80 623 

Fastighetsförsäkring -118 400  -39 467  -39 451  -118 354 

Kabel-TV  -65 000  -21 667  -21 104  -63 296 

Övriga avgifter -20 000  -6 667  -1 844  -19 484 

Ekonomiförvaltning -235 000  -78 333  -77 348  -230 941 

Övriga driftskostnader -490 150  -163 383  -126 730  -465 173 

         

Summa driftskostnader -5 494 850  -1 831 617  -2 047 269  -5 462 627 



         

Planerat underhåll -2 850 000  -950 000  -217 099  -669 700 

Fastighetsskatt -1 512 333  -504 111  -505 000  -1 496 906 

Avskrivningar byggnader -1 450 000  -483 333  -483 333  -1 747 485 

         

Summa fastighetskostnader -11 307 183  -3 769 061  -3 252 701  -9 376 718 

         

Rörelseresultat 8 257 865  2 752 622  3 254 691  10 171 926 

         

Finansiella poster        

Ränteintäkter 147 683  49 228  47 355  185 285 

Räntekostnader fastighetslån -9 200 000  -3 066 667  -3 046 071  -9 072 212 

Föreningsavgäld HSB -318 750  -106 250  -106 250  -318 750 

Summa finansiella poster        

         

Summa resultat -1 113 202  -371 067  149 725  966 249 

         

         

Det planerade underhållet omfattar målning av fasad och daghemslokalen, 700 000 kr 

Installationer: 1 100 000 kr, värmeförsörjning samt ventilation: 1.050 000 kr    

Vissa arbeten har påbörjats.        

         

    Ackumul     

Specifikation av löpande underhåll Budget  budget tom  Just utfall  Utfall 

  2005  apr-05  apr-05  2004 

Löpande underhåll        

Ventilation  -80 000  -26 667  -19 874  -80 920 

Hissar  -100 000  -33 333  -61 697  -110 000 

Markytor inkl trädgård -120 000  -40 000  -3 300  -119 914 

Garage  -20 000  -6 667  -2 568  -56 294 

Övriga underhåll -179 000  -59 667  -71 858  -200 654 

Summa löpande underhåll -499 000  -166 333  -159 297  -567 782 

 

 


