
Bilaga 1 till förvaltningsberättelse (revideras ej) 

 

MÅL OCH VISIONER 

Under 2015 har styrelsen fortsatt arbeta med sina mål och visioner. De har publicerats i 

föreningens tidning Slottsskogsnytt och på hemsidan. 

 

 

Styrelsens vision 

En vision är en bild av ett framtida önskvärt tillstånd. Brf Slottsskogens vision är; ”Brf 

Slottsskogen – det bästa boendet”. 

 

Strategier och mål 

Med strategi menar vi ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur man ska tänka och 

agera för att uppnå målen: 

 Säkra en god ekonomi för föreningen för att hålla avgifterna för delägarna så låga och så 

förutsägbara som möjligt, även över tid 

 Använda flera olika kanaler för att informera/kommunicera öppet och tydligt 

 Hålla fastigheten i gott skick. Genomföra underhåll enligt plan och reparationer i rätt tid. 

 Skapa möjlighet till samvaro i föreningen för att skapa trivsel och trygghet i  boendet. 

 

Grundsyn och värderingar 

Grundsyn för styrelsens arbete är ständig förbättring. Värderingar som ska genomsyra 

styrelsens arbete är alla människors lika värde och ska vara fritt från diskriminering på grund 

av ras, etnisk tillhörighet, religion, kön, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

 

Information till delägare 

Styrelsens egna informationskanaler till delägarna är; 

 Slottsskogsnytt, en tryckt tidning somkommer i varje brevlåda 6-10 gånger per år 

 Uppdaterad hemsida 

 Anslag i hissar och entréer 

 Expedition tisdagar 

 Medlemsträffar och möten, föreningsstämma 

 Mejl och brev, telefon 

 

Policy för kommunikation 

En allt större del av kommunikationen mellan delägare och styrelse sker genom mejl. För 

mejl som skickas till brf.slottsskogen@telia.com har vi följande policy; 

 Styrelsen svarar generellt på expeditionstid, tisdagar.  

 Alla i styrelsen kan besvara mejl.  

 Mejl som uppfattas som en skrivelse tas till kommande styrelsemöte och besvaras. 

 Styrelsen har expeditionstid tisdagar. Skrivelser med post eller i brevlådan besvaras efter 

nästkommande styrelsemöte 

 

Facebook 

Brf Slottsskogen har en sluten facebookgrupp som ett forum för information och diskussion 

mellan delägare i föreningen. Styrelsen besvara inte frågor eller kommenterar diskussion på 

facebook, men uppmanar delägare att mejla till brf mejladress, där styrelsen svarar på frågor 

direkt till delägaren. 

 

 

 

 

 

 

mailto:brf.slottsskogen@telia.com


”DET GODA BOENDET” 

Det goda boende är centralt i HSB – och kommer i många former;  

”den goda gemenskapen”, ”den goda bostaden”, ”den goda arkitekturen”, ”den goda 

grönskan” och ”den goda vardagen”. 

 

Den goda gemenskapen – är själva själen i hela HSB. I visionen om Det Goda Boendet vill HSB öka 

möjligheterna till gemenskap, utan att någonsin tvinga till samvaro. I Brf Slottsskogen märker du detta 

genom att;  

Föreningen upplåter föreningslokalen till bridgespel varje vecka. Föreningens  medlem Laszlo Werner 

håller samman spelen och instruerar nya spelare i regelverk. 

Föreningen har genom åren arrangerat ”cafe-verksamhet” i den fina föreningslokalen med olika 

teman. Ambitionen är att ha en attraktion varje månad och att det är medlemmarna själva som sköter 

aftonen under styrelsens överinseende.  

Under 2014 har ett flertal aktiviteter genomförts. I januari 2014 genomfördes en "kom och berätta -

kväll" – en ”workshop” för aktiviteter 2014. Alla boende var inbjudna. Mötet utmynnade i följande 

aktiviteter: ölprovning, barnkalas med en underhållande trollkal, information från Handelsbanken, 

inredningstips, vernissage samt julsånger och glögg på gården tredje advent. Dessutom har Askims 

Trädgårdar varit här och berättat om vilka växter/träd som har planterats på gården. Vi har haft en 

visning av motions-/styrketräningsrummet samt en allmän informationskväll i november. 

 

Det är också viktigt att komma in i föreningen som delägare/medlem/boende. 

En ny rutin var helt etablerad 2010 och har förfinats under åren. Den innebär att styrelsen träffar de 

tilltänkta köparna innan köp/försäljning kan slutföras. Mötet är mycket uppskattat av nya medlemmar 

och styrelsen tycker sig också bättre säkra att rutiner och regler i föreningen följs och missförstånd 

minimeras, även mäklarna vet var de befinner sig i processen.  

Rutinen kortar även tiden mellan anmälan om överlåtelse och beviljande av medlemskap. Den nya 

medlemmen får även skriva på ett dokument/handledning som gås igenom. Handlingen kan även 

laddas ner från föreningens hemsida. Det har även hänt att köpare inte beviljats medlemskap. 

Under 2014 har rutinen ytterligare finjusterats och hanteringen digitaliserats mot HSB och mäklare. 

Genomgången tar ca 1,5 timme. Under 2014 har 35 genomgångar genomförts 

 

Vid överåtelse mellan partners som redan lever tillsammans sker vanligtvis ingen genomgång av 

regelverk skett.  

 

Den goda bostaden omfattar tre nyckelord;  flexibilitet, generalitet och egen utformning. Flexibilitet 

innebär att lägenheten kan förändras. Generalitet betyder att olika rum ska gå att använda på flera sätt. 

Egen utformning – ja, det är du själv som väljer till exempel kakel, färger och annat du vill ha.  

I Slottsskogen har vi 315 lägenheter – men över sjuttio olika lägenhetslösningar.  

För att säkra underhåll och flexibilitet har vi digitaliserat ritningar och för att säkra installationer har vi 

Inspector som också kontrollerar att ändringarna sker på korrekt sätt så att ”slarv” eller okunskap inte 

ska spilla över på grannen. Vi har också en särskild rutin vid renoveringar av lägenhet som vi tror ska 

skapa trygghet i förändringen. Vi tror att vi därmed säkrar frihet under ansvar.  

 

Den goda arkitekturen –är inbakad i lägenheternas planlösning, men även hur växtligheten 

samverkar med omgivningen. Under åren har vi särsklt tittat på hur gården binder ihop våra stora hus 

kroppar och inbjuder till samvaro. Under 2013/2014 innebar fasadöversynen att vi fick gräva bort 

plantor för att komma åt fasaden – men stor vikt har lagts på att återställa på ett sätt som bidrar till 

gårdens grönska och också uppskattats av de som bor i direkt närhet. Askims trädgårdar har genomfört 

arbetet – men boende bjöds in till diskussion innan själva ordern lades.  

 

Den goda grönskan Grönt är färgen som återkommer i HSB:s checklista, som i de omsorgsfullt 

planerade gårdarna och trädgården för människor i alla åldrar. En så kallad grön pott ska finnas så att 

boende själva kan påverka den gemensamma trädgården. Men grönt betyder också omsorg om miljön. 

Området sköts i balans med naturen. I Slottsskogen försöker vi både föryngra och vårda den gård vi 

har, men även uppdatera den för den tid vi lever i.  



 

Den goda vardagen HSB var först med sopnedkast, tvättstuga och badrum som standard i vanliga 

lägenheter. HSB har varit vägledande i att etablera den höga nivå vi svenskar förväntar oss i vårt 

boende. I Det Goda Boendet vill HSB ta flera steg till. Detta gör de genom att erbjuda små och stora 

bonusmöjligheter som höjer den upplevda boendekvaliteten i vardagen. Omsatt till Brf Slottsskogen 

har vi dessutom kopplat den goda vardagen till miljötänkande och vi har en omfattande sopsortering. 

Den sparar både pengar till oss boende och minksar miljöpåverkan i vår närhet. Bruna påsen tar hand 

om det som kan bli biogas, tillsammans med sortering i våra återvinningsrum har soptonnaget minskat 

avsevärt, och genom att låta affärslokalerna betala för sina återvinningsprodukter tycker vi även att vi 

lagt en rättvise dimension till hanteringen. Varje månad tar vi in en container för brännbart avfall, och 

i garaget har vi ett separat rum för vitvaror och elprodukter/datorer. 

 

 

  



ÖVRIG INFORMATION 

 

Verksamhetens omfattning  

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kommendantsängen 10:16 inom Kv. 10 Slottsskogsledet i 

Göteborg. Förutom bostäderna och gemensamhetslokalerna beskrivna ovan ingår gården innanför de 

stora huskropparna; Gårdssamfälligheten Kommendantsängen ga:4 samt en sopsug, en anläggning 

som ingår i Sopsugssamfälligheten Kommendantsängen ga:12, där Föreningen är delägare. 

 

Gårdssamfälligheten   

Kommendantsängen GA:4 (org.nr 716409-1048) 

Omfattar gården innanför huskropparna. Här ingår allt på gården, såsom gräsmattor, växter, gångar 

och trappor samt lekutrustning, pergola m.m. Även porten på Olivedalsgatan 4 ingår i denna 

samfällighet. 

För att hantera alla frågor om den gemensamma gården har vi en ”anläggningssamfällighet” med egna 

stadgar och egen styrelse, budget revisor osv. 
 

Kostnaderna för verksamheten fördelas enligt andelstal som återspeglar respektive fastighets 

bostadsarea (BOA-yta) och fördelas enligt nedan; 
 

Ingående parter Fastighet BOA-yta (kvm) Utförande Drift 

Brf 

Slottsskogsledet 

Kommendants-

ängen 10:4 

3 522 11,83% 11,83% 

Brf Övre 

Husargatan 27 

Kommendants-

ängen 10:5 

1 165 3,91 % 3,91 % 

Brf Slottsskogen Kommendants-

ängen 10:16 

25 086 84,26% 84,26% 

Totalt  29 773 100 % 100 % 
 

Under 2015 har Brf Slottsskogens representanter varit Håkan Larsson och Håkan Carlson.  

Stefan Nilson har varit vald revisor. 

 

Sopsugen  

Kommendantsängen GA:12 (org.nr 716408-9661) 

I Brf Slottsskogen sorterar vi sopor och försöker återvinna så mycket vi kan. I sopnedkastet lägger vi 

enbart restavfall, sådant som inte kan sorteras i de olika kärl som finns i våra tre återvinningsrum. 

Matavfallet sorteras i ”bruna påsen” och hanteras genom  Renova, övrigt avfall hanteras genom 

sortering i våra återvinningsrum för boende samt ett återvinningsrum för affärslokaler. Sopsugen och 

sopnedkasten används endast för restavfall. Skissen nedan visar anslutningen till sopsugs-

anläggningen med rörsystem som mynnar i en sopsugscentral som ligger på Nordenskiöldsgatan.  

 



Här finns bl.a. suganordning, komprimator, container och styrenheter. Sopsugsanläggningen utgör 

gemensamhetsanläggningen Kommendantsängen ga:12, vilken ägs av Brf Slottsskogen till 49,39 %. 

Övriga delägare är Brf Övre Husargatan 27, Brf Slottsskogsledet och Brf Linné. Se nedan. 
 

Tack vare att vi nu sorterar, både matavfall i bruna påsen och allt övrigt i alla blå kärl, har vi minskat 

mängden avfall i vår sopsug från cirka 300 ton per år till mindre än 100 ton per år. Hämtningen av 

containern från sopsugen har minskat från en gång per vecka till en gång var fjortonde dag. Det 

innebär både lägre kostnader och mindre miljöbelastning. 

Anläggningen förvaltas av Nordenskiöldsgatans Sopsug samfällighetsförening, här kallad Nordsop. 
 

Utrustningen i sopsugscentralen ingår i gemensamhetsanläggningen GA:12. Ingående delägare har 

köpt in sig i utrustningen. Andelstalen (som redovisas nedan) är sedan 2007-01-01 baserade på 

bostadsarea (BOA).  

Ett lokalhyresavtal för sopsugscentralen reglerar hyresnivån mellan Nordsop och Brf Linné, som äger 

fastigheten Kommendantsängen 9:12 där centralen ligger.  

Överenskommelsen är godkänd/fastställd och registrerad hos Lantmäteriet.  

  

Kommendantsängen ga:12. Deltagande fastigheter, fastighetsägare och andelstal: 

Ingående parter/ägare Fastighet Andelstal drift (%) 

HSB Brf Linné Kommendantsängen 9:11–14 41,13 

Brf Slottsskogsledet Kommendantsängen 10:4 7,09 

Brf Övre Husar 27 Kommendantsängen 10:5 2,39 

HSB Brf Slottsskogen Kommendantsängen 10:16 49,39 

Totalt  100 % 

Under 2014 har Brf Slottsskogens representanter varit Håkan Larsson och Håkan Carlson  

 

 

 

Gemensamma lokaler och var vi finner dem: 

 

Totalt 560 kvm: Entré: Våningsplan 

Föreningslokal Linnéplatsen 6  Högst upp 

Familjebastu  Linnéplatsen 6,  Högst upp 

Dambastu/solarium/solaltan Olivedalsgatan 8 Högst upp 

Herrbastu/solarium/solaltan Olivedalsgatan 4 Högst upp 

Bordtennis/”pingis”-rum Övre Husargatan 29 Gårdsplan 

Styrketränings-/motionsrum Linnégatan 70 Källarplan 

Hobbyrum/snickarbod Linnéplatsen 5-6 Källarplan 

Övernattningsrum, 4 st. Ö. Husargatan 29-39 Plan 2 

Tvättstugor 4 st. 

 

 

 

 

Linnégatan 70  

Linnégatan 72-74 

Linnéplatsen 5-6  

Övre Husargatan 35 

Källarplan 

Gatuplan 

Källarplan 

Gårdsplan 

 

 

  



Brf Slottsskogens arbetsfördelning och arbetssätt 

Föreningsstämman väljer styrelsen för att denna ska företräda medlemmarnas intressen när det gäller 

föreningens ekonomi, studie- och fritidsverksamhet, stärka gemenskap och tillgodose medlemmarnas 

gemensamma intressen och behov i övrigt 

Styrelsen har även under verksamhetsåret 2015 vid ett flertal tillfällen reviderat arbetssätt, var och 

även av vem tiden läggs vilket resulterat modifieringar uder året. Till verksamhetsåret 2015 tillkom 

flera nya ledamöter i styrelsen vilket också föranlett att deras intressen/kompetenser ska tillvaratas på 

bästa sätt. Nedan återfinns styrelsens sammansättning och ledamöternas fokusområden: 

 

FASTIGHETEN 

För fastigheten köper vi fastighetsskötsel och –förvaltning/administration genom HSB. De hanterar 

allt det löpande och ger rapporter till styrelsen.   

Fastighetsgruppen, som Ove Elisson håller samman, hanterar frågor inom värme, el, vatten, 

uppföljning av fastighetsrelaterade projekt, förråd, parkering och nycklar/brickor och tar dessa 

tillsammans med förvaltaren,  Håkan Carlsson, Isak Olevic och Margareta Sjögren till styrelsens 

möten för beslut. Administrationen av kölistor, fakturering etc.sköter HSB. Gruppen hanterar även 

reparationsfrågor från medlemmar.  

Inom fastighet har vi även mer specialiserade områden: städning ligger nära fastigheten, och här har 

vi försökt säkra ett speciellt fokus genom att låta Håkan och Margareta hantera frågor kring städning, 

entréer / växter.  Designfrågor ligger också nära fastigheten, men kan behöva lite annan vinkling på 

frågorna. Därför har styrelsen utsett en ”designgrupp” som Tommy Holmberg håller samman. I 

gruppen ingår även  Isak Olevic och Stefan Nilson från styrelsen samt Monika Lamkén. Grupperingen 

tittar inte bara på färg/form/möbler/utsmyckning och beslysning utan har även ett speciellt öga på vår 

gård.  

Försäkring: en administrativ del kopplat till fastigheten är försäkringsfrågor. Här är vårt första namn 

Tommy med back-up av Håkan Larsson. När det gäller  skadedjur och hissar får Tommy back-up av 

Björn Erixon.  Medlemslokaler; såsom bastu och förenings-lokal har Håkan Carlsson ett extra ansvar 

med Björn som back-up.  Björn har också ett extra öga på övernattningslägenheterna Samfälligheter: 

vi delar vår gård med de två andra fastigheterna på kvarteret, Brf Övre Husargatan 27 och Brf 

Slottsskogsledet och sophanteringen med dessa båda samt med Brf Linné (grannfastigheten på andra 

sidan av Olivedalsgatan). I båda samfälligheterna har Slottsskogen majoritet och representerar sig 

genom Håkan Larsson och Håkan Carlsson. 

 

EKONOMI 

Hanteringen av kund- och leverantörsreskontra köper föreningen av HSB, liksom framtagande av 

projektuppföljning och bokslut. Föreningens kontaktperson i ekonomiska och finansiella frågor är 

Stefan Nilson, med Håkan Larsson som back-up och Tommy som medlem i grupperingen. Förutom att 

driva låne förhandlingar, skriva förvaltningsberättelse sköter kontaktpersonen attestering av fakturor. 

En anekdot i sammanhanget är att föreningen har ca 80 olika leverantörer som levererar ca 650 

fakturor på ett år till ett värde av ca 27 milj kr. Inom fastighetsgruppen håller Håkan också ihop 

projektuppföljningen. 

 

AFFÄRSLOKALER 

Våra affärslokeler är en viktig inkomstkälla till föreningen, liksom en viktig faktor för att göra 

kvarteret levande. Förvaltartjänsten genom HSB är den som har direktkontakt med affärslokalerna och 

som på mandat från styrelsen handlägger diverse frågor. I styrelsen håller Håkan Larsson samman 

affärsgruppen där även Isak och Margareta ingår. Tillsammans kommer gruppen med frågor och 

utredningar till övriga styrelsen för beslut, som oftast förvaltaren får verkställa.  

När det gäller påverkan av fastigheten kopplar affärsgruppen ihop sig med fastighetsgruppen för att 

gemensamt ta ett ärende till själva styrelsemötet där beslut fattas.  

 

 



MEDLEMMAR/MEDLEMSSERVICE:  

Administration kring nya medlemmar är en tjänst föreningen köper av HSB, däremot 

introduktionen av nya medlemmar/delägare sköter Stefan och Berit Wall är back-up. Introduktionen 

sker individuellt med de nya som även får skriva på ett dokument där man kvitterar att man tagit till 

sig och förstått regleverk etc. Information till boende och potentiella delägare sker via tidningen 

Slottsskogsnytt och föreningens hemsida. Stefan är avsvarig med Berit är back-up.  

När det gäller ”studiesamordning” är platsen vakant, Stefan i sin roll som ordförande hanterar 

ansvaret till  dess vakansen blir fylld. I studiesamordning ligger bridge, koordinera informationsmöte 

och termakvällar i föreningslokalen etc. Här finns redan en undergrupp i ”vernissagegruppen” med 

Tommy som samordnare och personer utanför styrelsen som deltagare, kontakt-personer till 

hobbyrummet, motionsrummet och tvättstugorna ligger länkade till samordningen även om de handhas 

av medlemmar utanför styrelsen. Facebook administreras av Berit med Margareta som back-up. 

Expeditionshandledningen är något som är okänt för de flesta men är en handledning styrelsen 

använder sig av för att kunna besvara frågor på expeditionen, en ”lathund” kan man säga och det är 

Berit som håller samman den, liksom strukturen i föreningens dator.  

Föreningsexpeditionen håller Björn i med Berit och Margareta som backup. IT frågor kan man ligga 

både inom fastighetsfrågor och inom medlemsfrågor. Vi har valt att lägga samman frågor kring kabel-

TV, inernet, data- och entrésäkerhet, nycklar/brickor i ett”paket” som Ove är ansvarig för och med 

Isak som back-up. 

 

 

KÖPTA TJÄNSTER 

Brf Slottsskogen köper mycket av de tjänster som konsumeras i föreningen. Föreningen har även 

under 2015 året köpt administrationstjänster av HSB Göteborg, städtjänster av Städbolaget. 

Fastighetsförvaltningen lämnade Fastighetspartner vid sommaren 2014och övergick till HSB. 

Dessa stora kontrakt utvärderas löpande och enligt överenskommen frekvens. 

 

Föreningens fastighet har under 2015 varit fullvärdes försäkrad i Trygg Hansa och i denna 

försäkring ingår även skadedjursförsäkring (täckande gården, alla bostadslägenheter samt garaget) 

samt bostadsrättstillägg för alla boende. Inför 2016 ligger försäkringen kvar hos Trygg Hansa. 

Föreningens avtal med Trygg Hansa har därmed sträckt sig över åren 2012-2016, men utvärderas 

årligen. 

 

Serviceavtal 

Utöver de nämda företagen ovan har föreningen även serviceavtal med andra företag. Här några av de 

större leverantörerna; Envac Scandinavia AB - sköter Sopsugsanläggningen, Com hem AB och Telia - 

levererar bild, ljud och data, Clean Pipe - garanterar avloppsledningar och stopp, Göteborgs Energi - 

leverans av inomhusklimat, Kone - servar hissar, Portteknik - servar garageportar, Renova & IL - tar 

hand om sopor, Nokas Bevakning -ställer upp vid larm/Öppnar portar, Fastighetsägarna och HSB 

stödjer styrelsen med fastighets/-juridisk kompetens.  

 

Några få leverantörer svarar för en stor kostnadsmassa 

De nio största leverantörerna svarar för ca 80% av föreningens kostnader.  När vi summerar 2015 har 

föreningen totalt haft 81 olika leverantörer vilka skickat 646 fakturor till föreningen. Tittar vi över de 

senaste åren hade vi 87 leverantörer 2012 och 63 år 2013.  

Den i särklass enskilt största har varit Stadshypotek som levererar pengar/lån – räntekostnaderna hit 

har uppgått till knappt 6 miljoner kr. På andra och tredje plats finner vi Johns Bygg och Fasad som 

tillsammnas med Hisingens Bleck och Plåtlageri gjort stora underhållsarbeten i fastigheten. Hit har vi 

betalt 3,6 resp 3,3 miljoner kr. På fjärde plats kommer Göteborg Energi tätt följt av HSB Göteborg. 

 

 

 

 

 

   



Inspektion vid överlåtelse 

Under 2013 genomfördes en lägesanalys av avloppsstammarna, därefter en inspektion av föreningens 

alla badrum/toaletter/kök med syfte att efter detta ”nolläge” skapa en ny rutin vid överlåtelse – så att 

varje lägenhet blir besiktigad med avseende på el och VA samt genomförda arbeten.  

Inspector är företaget som vi samarbetar med och som genomför både våtrumskontroll och lägenhets- 

inventering.  

2013 hade hela 269 badrum hade någon form av avvikelse och 90 läckageskydd saknas under 

diskmaskin. Ett antal dusch- och köksblandare behöver ses över. Inga följdskador på stommen har 

upptäckts men ca 100 badrum bedöms riskera fuktskador inom fem år 

Med den stora omfattningen av brister lät styrelsen Inspector fortsätta hanteringen: Inledningsvis med 

återkoppling till samtliga lägenheter – oavsett om det finns fel eller inte. I styrelsens förlängning tar 

Inspector direktkontakt med boende för att både förtydliga ansvar, regelverk, undersöka intresse av 

gemensam upphandling etc. Efter åtgärd kan en ny för boende kostnadsfri ombesiktning/protokoll 

genomföras.  
 

Serviceavtalet med Inspector är fyra årigt och omfattar under åren 1-4 avflyttningsbesiktning 

(våtrumskontroll av badrum och kök, ombyggnads-kontroll med besiktning av det fackmässiga 

arbetet, okulär besiktning och elbesiktning.) 

Avflyttningsbesiktningen började gälla från 1 april 2014. Under 2015 har  38 inflyttningar skett med 

nya medlemmar/delägare. Vi har upplevelsen att samtliga som flyttar in känner genomgånen och 

rapporten som en extra trygghet. 

 

Sophantering 

Redan 2012 kompletterades föreningens avfalls- och sophantering med ”bruna påsen”. Alla kärl för 

brännbara sopor togs bort samtidigt ökades, frekvensen med container på gården till en container i 

månaden (ej juli).  

Den utökade källsorteringen analyseraa löpande vilken påverkat både sammansättningen av 

sorteringskärl samt tömningsfrekvens och rengörning av sorteringskärl. 

Motiven till en effektiv och smidig sortering är dels ekonomiska (med färre ton i vår sopsug minskar 

föreningens kostnader), med en tydlig uppdelning glas/batterier/metall/papper/plast tillsammans med 

”bruna påsen” ger vi också ett bidrag till bättre miljö och en hållbarare sophantering. 

I samband med hanteringsändringen (april 2012) har även lokalhyresgästernas sopor skiljts från 

delägarnas/medlemmarnas vilket möjliggör att föreningen låter lokalhyresgästerna betala för sina 

sopor. Det gör att i budget- och resultat sammanhang dyker sophanteringskostnaderna upp både som 

kostnad och intäkt.  

 

Hissarbeten  

Inspecta heter företaget som sköter översynen av kvaliteten på föreningens hissar. Under 2015 har de 

konstaterat att föreningens hissar inte har några allvarliga anmärkningar men en del påpekanden som 

åtgärdas/bevakas löpande. Föreningen har servicekontrakt med Kone som genomför genomgångar 

efter felanmälningar. Kone har även sett över samtliga överlastskydd.   

Efter förstörelsen av hisstablåer under 2013 byttes dessa under 2014 till en version som  om ska vara 

svårare att förstöra. Likaså har ”nollpunkten” för respektive hiss setts över under året, så att alla 

hissars nollpunkt ligger högst upp i fastigheten, tidigare har vissa hissar gått ner i källaren för att 

”nollas”. En kvarstående, och svåråtgärdad punkt, är överlastningsskyddet – hissen larmar därför 

hellre för tidigt än för sent.    

 


