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Året som gått 
 

Nu går året mot sitt slut. Det har varit ett händelserikt år 

Underhåll 

 Relingen är avslutad och den sista hissen håller på att renoveras. 

Avgiftshöjningar 

Styrelsen fattade vid sista mötet beslut om att höja avgifterna för parkering och 

övernattningslägenheten rejält. Detta har medfört att det börjar mullra bland dem som har 

parkeringsplats, 

 

Anledningen till denna höjning får väl ses som ett slags rättvisereform. Vi har 106 lägenheter, 72 

personer i kö för p-plats, medan 20 stycken har egen plats, många av dem har haft i många år. De 

som inte har någon plats är inte nöjda med situationen och som ni ju vet har det kommit in en del 

fantasifulla förslag till lösning, som egentligen bara går ut på att den som har råd kan köpa sig en 

plats till ett högre pris än det vi har idag. 

 

Detta är ju inte någon trevlig lösning att P-platserna ska gå till ”högstbjudande”, samtidigt som det 

känns djupt orättfärdigt att de som har en privat plats att alltid komma hem till, ska betala mindre än 

dem som är hänvisade till gatan, där de inte ens vet om de har en plats när de kommer hem. 

 

En av dem som har p-plats tyckte det var mycket konstigt att vi höjde avgiften för P-platsen men inte 

månadsavgiften. Styrelsen tycker att det är självklart att de som använder extratjänster som 

parkeringsplats också själv ska betala för detta. Vår målsättning är fortsatt att hålla månadsavgifterna 

nere så länge som vi kan utan att riskera underhållet av fastigheten. 

 

Byte från HSB till SCB 

Du har i dagarna fått ett välkomstbrev från SCB. Vi ska nu prova detta stora och välrenommerade 

bolag i första hand avseende våra administrativa tjänster. Gå in på deras hemsida och titta. Man 

loggar enklast in med BANK-id och får då tillgång till avier och annan information. 

Jag har hastigt tittat på det och det verkar användarvänligt och lätt att hantera. Har du några frågor 

så bara ring så får vi reda ut det. Jag kan tänka mig att det kan bli lite inkörningsproblem. 

 

Året som kommer 
Vi har mycket att göra under 2020. 

 

Passagesystem 

Vi ska ordna med ett nytt passagesystem, som förhoppningsvis ska fungera bättre än det gamla vi 

har. Det kan innebära att trapphusrenoveringen måste skjutas på tills detta är klart. 

 

Ventilationssystemet 

Någon form av relining av våra ventilationskanaler måste genomföras. Vår OVK blev inte godkänd 

och många har klagat på lukter från grannarna, detta kommer vi då att få slippa, liksom vi kan ha kvar 

våra PAX-fläktar och blir det riktigt bra kanske vi t o m kan ha riktiga köksfläktar 
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Trapphusrenovering 

Trapphusrenoveringen tar vi sist av dessa åtgärder så att vi inte förstör en nyrenoverad trappa i 

samband med de andra åtgärderna. 

Hemsidan  
Hemsidan kommer att moderniseras. De ordningsregler som vi har i de brandgula pärmarna kommer 

att läggas ut på nätet i modern version 

 

Till sist kalas - Föreningen fyller 75 år! 
Brf Bollebygd fyller 75 år 2020. Detta kommer vi att fira i samband med stämman den 28 maj 2020. 

Reservera redan tiden. Vi kommer att avsluta stämman med en god middag på Ribersborgs 

restaurang. Där stämman först kommer att hållas. 


