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 Information till brf Gransätras medlemmar. Utkommer sporadiskt mellan Gransätrabladen! 
               
 
 
Hur ska vi använda panncentralen? 
 
Panncentralen har numera upphört att vara verkstad för fönstermontering och har återgått i föreningens 
händer och vård. Därmed kan vi börja fundera på vad vi vill använda den till i framtiden. Vi vet att det 
finns många önskemål om hur den skall användas. Det finns förslag på att använda lokalen för t.ex:  
 
� Pingis  
� Styrketräning 
� Hobbyverkstad 
� Replokal för musikövningar 
 
Panncentralen kan inte användas till något annat än förråd om den inte först byggs om och anpassas. 
Så t.ex måste vi troligen justera eller lägga nytt golv (beroende på användning), byta ut plexiglas-
fönstren mot riktiga (helst med isolerrutor) och se över isoleringen och värmeförsörjningen samt göra 
en elsanering. Det nuvarande entresollplanet måste byggas om eller tas bort. Vi måste ordna en toalett 
och det är också möjligt att vi behöver öppna en ny dörr och eventuellt även sätta in nya fönster mot 
baksidan. 
 
Under fastighetsskötarexpeditionen finns ett numera tomt och sanerat oljetankrum, som är på c:a 37 
m2 med en takhöjd på 2,58 m. För att kunna använda det måste vi bygga en separat ingång genom en 
källartrappa utifrån. 
 
Vi har bett HSB Bostad att ta fram ungefärliga uppgifter på kostnaderna för en ombyggnad och de 
ligger, beroende på hur mycket vi vill göra, mellan 1 - 3 miljoner kronor. Vi vill betona att prisupp-
gifterna är mellan tummen och pekfingret. 
 
När det gäller panncentralens användning som en "nyttighet" för föreningens medlemmar är det många 
som vill kunna använda den som festlokal med möjlighet att spela musik och få dansa, vilket som 
bekant inte är tillåtet i dagens träfflokal. På den här punkten har dock en enig styrelse den uppfattnin-
gen att alternativet som "festlokal" inte är aktuellt. Anledningen till detta är flera. Dels är utrymmet 
relativt litet, dels blir kostnaden för ombyggnaden förmodligen högre än vad vi har räknat med i 
kalkylen här ovan då vi där inte räknat med ordentligt kök, och framför allt tror vi att det skulle bli 
alltför störande för lägenheterna närmast panncentralen.  
 
Alternativet till egen användning är att hyra ut panncentralen och därmed få intäkter till föreningen. 
 
Lokalen passar utmärkt för ett litet företag av något slag. Vi vill dock inte hyra ut till vilken verksamhet 
som helst. Vi måste se till att den eventuelle hyresgästen absolut inte får störa omgivande hus eller ger 
området en prägel av industriområde. Vi skulle t.ex inte vara intresserade av en bilverkstad, som 
parkerar ett flertal skrotbilar framför panncentralen. Skall man hyra ut måste man nog också räkna med 
att en hyresgäst vill hyra hela panncentralen inklusive nuvarande expedition. Vi behåller då bara delen 
från biltvätten till grovsopen. En uthyrning skulle innebära en finansiering av upprustningen med möj-
lighet att ta ett nytt beslut om användningen den dagen då hyresgästen väljer att flytta. För närvarande är 
utbudet av lediga lokaler i de södra förorterna större än efterfrågan, vilket naturligtvis påverkar lokal-
hyrorna och möjligheten av att få lokalen uthyrd.  
 



 
Styrelsen har diskuterat panncentralens framtid en hel del, men måste få hjälp och ledning med det 
fortsatta arbetet. I exemplen nedan räknar vi med en avskrivning på 20 år och att investeringen lånas 
upp till en ränta på 5 %.  
 
Vi har satt upp ett antal tänkbara alternativ, som vi ber dig fundera över och rösta på: 
 

1. Vi gör ingenting. Panncentralen står kvar i sitt nuvarande skick. Vi kan använda den som 
förråd, men investerar ingenting. Investering 0 kr. Intäkt 0 kr. Alternativkostnad c:a 100 000 
/år. Med alternativkostnad menas att vi avstår från de intäkter en uthyrning kan ge. 
 

2. Vi hyr ut lokalerna i befintligt skick till en verksamhet vi kan godkänna. Investering 0. 
Kostnad 0 (+ eventuell kostnad för flytt av expedition). Intäkt 100 000 - 120 000 /år.  
 

3. Vi hyr ut lokalen, men inreder oljetankrummet för eget bruk, t.ex för pingis- eller styrketräning. 
Investering 1 000 000. Kostnad, dvs räntor och avskrivning 100 000 /år. Intäkt c:a 100 000 /år.  
 

4. Vi använder lokalen, men låter oljetankrummet vara tillsvidare. Investering 2 000 000. Intäkt 
0 kr. Kostnad 200 000 /år. Alternativkostnad c:a 100 000 /år. 
 

5. Vi använder lokalen och oljetankrummet till pingis- / styrketräning, replokal  och 
hobbylokal. Investering 3 000 000. Intäkt 0 kr. Kostnad 300 000 /år. Alternativkostnad c:a  
100 000 /år. 
 

6. Frågan skall behandlas vid ett extra föreningsmöte. För att mötet skall komma till stånd 
krävs att 10 % av föreningens medlemmar önskar det, dvs minst 15 röster.  

 
 
Styrelsen 
 
 

� 

Lämna denna svarstalong i brevinkastet till föreningslokalen senast den 4 maj. 
 
Jag föredrar alternativ: 
 
1. Låt panncentralen vara  ………. 2. Hela panncentralen uthyres     ………. 
 
3. Hyr ut PC, behåll oljetankrummet     ………. 4. Inred allt utom oljetankrummet     ………. 
 
5. Inred hela PC inkl oljetankrummet     ……….  
 
 
6. Förutom min röst här ovan önskar jag att styrelsen kallar till extra föreningsmöte      ……….. 
 
 
 
Namn. ……………………………………. Port ……………… 
 


