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Hissrenovering pågående 

Hissrenovering pågår enligt tidplan. Det har varit en del klagomål på tröga dörrar och att dörrarna 

inte går att ställa upp. När det gäller trögheten har Thyssen varit lyhörda och försökt rätta till direkt. 

 

En fördel som vi får med de nya hissarna är att man inte längre kan lämna hissen med öppen dörr så 

att den blir stående på ett våningsplan tills någon traskat upp och stängt dörren och det är ju bra, 

men det är på bekostnad av uppställningsfunktionen. 

 

Skvadronsgatan 9 B är snart klar och nu återstår bara Regementsgatan 25 C, som ska vara klar den 20 

december. 

Vi har en ny mailadress (repris) 

Sedan kapningen av vår mail i våras har den inte fungerat som den ska. Vissa brev kommer helt 

enkelt inte fram. Vi har därför beslutat oss för att skrota den gamla e-posten och vi har lag upp en ny 

i Gmail. Den nya adressen är: 

brfbollebygd@gmail.com 

 

Detta har vi redan berättat, men det tål att upprepas. 

Byte av administrativt avtal – från HSB till SBC 

Vi byter leverantör för vår administrativa förvaltning till årsskiftet. Vi lämnar då HSB och har istället 

tecknat ett tvåårigt avtal med SBC. Vi har inte varit helt nöjda med den leverans vi fått från HSB och 

har därför gått ut med en upphandling för att se vad andra kan erbjuda. Styrelsen bedömde då att 

SBCs anbud var bäst. Det är med stor spänning vi ser fram emot det nya samarbetet. Detta kan 

påverka hur vi ska betala in våra avgifter. Vi återkommer med mer information.  

 

Att SBC tar över vår administrativa förvaltning innebär inte att vi lämnar HSB helt, Vi är fortfarande 

medlemmar i HSB Malmö och ni har fortsatt tillgång till ”Mina sidor” och medlemstidningen ”Hemma 

i HSB” kommer fortsatt att landa i våra brevlådor. SBC kommer att sköta överlåtelser, 

hyresadministration och ekonomin i stort.  

Avgiftshöjningar 2020 

Vi kommer inte att höja månadsavgifterna under 2020 utan följer den plan som vi redovisat i 

årsredovisningen. Däremot kommer avgiften för övernattningslägenheten och parkeringsplatserna 

att höjas. 

 

P-avgift 

Kommunens boendeparkering kostar idag 75 kronor per vecka, vilket ger knappt 340 i månaden.  Vi 

betalar idag 250 kronor för p-plats hos föreningen. Styrelsen menar att det är orimligt att man ska ha 

en egen privat plats till ett lägre pris än vad det kostar att stå på gatan, där man inte ens kan vara 

säker på att få en plats.  Därför har styrelsen beslutat att öka avgiften till 400 kronor i månaden.  

 

Som våra avtal är utformade måste vi säga upp samtliga avtal för att sedan skriva nya med den nya 

avgiften. Detta kommer vi att göra efter årsskiftet. Den nya avgiften kommer att gälla från den 1 juli  
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Ni som har en p-plats kommer att få uppsägningen tillsammans med ett nytt hyreskontrakt som ni 

ska skriva på och lämna in till oss. Finns det någon som tycker att det blir för dyrt och därför inte vill 

ha kvar sin plats, är vi tacksamma för besked så snart som möjligt. Dock senast den 31/3 2020,  så att 

platsen i så fall kan gå vidare till nästa person i kön. 

 

Övernattningslägenheten 

När det gäller övernattningslägenheten har vi haft ett mål att vi inte ska ”förlora” på att erbjuda 

tjänsten till våra medlemmar. D v s vi hade tänkt att vi skulle ha in ”hyresintäkter” ungefär 

motsvarande de intäkter vi skulle fått om lägenheten såldes och vi fick in vanliga månadsavgifter. 

Detta har vi inte riktigt lyckats med. Vi har också hört att avgiften för liknande lägenhet i andra 

föreningar ligger högre. Därför har vi höjt avgiften till 300 kronor per dygn. Denna höjning kommer 

att gälla fr o m den 1 janauri 2020. 

 

Stängt på kontoret 

Vi har haft en otroligt lång sommarstängning på kontoret. Vi har varit lite vankelmodiga om 

vi ska öppna torsdagkvällar igen eller ej. Men efter moget övervägande har vi beslutat att 

inte återuppta torsdagsöppet. Det är mycket sällsynt att det kommer ner någon och det är 

väldigt onödigt att sitta två timmar varje vecka och vänta på någon som aldrig kommer. Vi är 

ju tillgängliga egentligen när ni vill och har tid. Du behöver bara slå en signal så kommer vi 

tillsammans överens om en tid när vi kan träffas och ordna det där som ska göras. 

 

Adventsglögg blir Luciaglögg 

I år har vi valt att flytta vår traditionella adventsglögg till Lucia den 13/12. 

Vi kommer att stå nere i trädgården mellan 17.30 – 18.30. Kom ner och ta en glögg och byt 

några ord med grannen. Det kommer att finnas julmust och godis till barnen. 

 

 


