
Bilaga 2 till förvaltningsberättelse (revideras ej) 

 

Ytteligare kommentarer, visualiseringar och kompletteringar 

 

Låneporrfölj 

I kommentarerna kring våra räntekostnader berörde vi lånekorgens stora betydelse för 

föreningens ekonomi eftersom räntekostnaderna är en så stor del av den totala 

kostnadsmassan (ca 20%). I tider med låga räntor har styrelsen försökt planera för framtiden 

genom att anpassa lånekorgens storlek så att känsligheten för ett års räntefluktuation blir 

mindre, om räntan skulle stiga. 

 

 
Diagram 1. 

Sett över en femtonårsperiod har föreningens lånekorg gått från ca 200 milj kr till ca 176 milj 

kr. Här har styrelsen över året aktivt jobbat med föreningens likviditetsöverskott så att man 

amorterat på lån för att undvika räntekostnader i tider där man inte behövt pengarna – eller 

fått betala högre inlåningsränta än den utlåningsränta man kunnat få. 

Det gör också att i tider där man behövt använda ”överskottet” har man fått ta nya lån. Vi ser 

det i de två senaste årens staplar – där föreningen ökat sin belåning för att återskapa den 

likviditet man behövt.  

Likviditetssituationen är en stående punkt på styrelsens agenda varje månad så att både 

överskott och behov hanteras på ett för föreningen så effektivt sätt som möjligt. 

 



 
Diagram 2. 

Som vi ser av lånekorgens utseende är 2016 ett ”tungt” år, och tvärt emot styrelsens policy att 

låta ett år bli avgörande. Bakgrunden är det låga ränteläge som rått (råder). Intentionen för de 

lån som omsätts i mars är att återgå till en mer jämn spridning över åren.  

I budgetarbetet användes styrelsen plan för lånespridning. 

När låneupphandlingen är klar aviseras den i Slottsskogsnytt samt på hemsidan. 

 

 
Tabell 1. Not 18 kopierad för att underlätta läsningen. 
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Diagram 3. 

Diagrammet visar lånekorgen per kvadratmeter boendeyta. Värdet för 2015 utskrivet. 

Vi tar ofta en trerumslägenhet på 88 kvm som referens, exempellägenheten har alltså ca 612 

kkr lån i föreningen. År 2000 uppgick ”lånebeloppet” till ca 716 kkr. 

 

Diagram 4. 

Här ser vi taxeringsvärdets utveckling över tid. Jämför vi 2016 med 2000 ser vi en ökning 

med en faktor 2,85. Bilden visar summan av värdet på byggnader och mark. 
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Diagram 5. 

Diagrammet visat låneportföljens utveckling i jämförelse med taxeringsvärde och bokförd 

anläggningstillgång. Vi ser att även om lånestocken rört sig över åren har gapet mot taxerings 

värdet ökat markant över tid. Taxeringsvärdet är idag ca 3 gånger högre än lånestocken. 

 

 

 
Diagram 6. 

Diagrammet visar överlåtelsepriset per kvadratmeter i jämförelse med årsavgiften per kvadratmeter. 

(kr/kvm). Vi ser att under perioden 2000 – 2016 har föreningens lägenheter haft en prisutveckling en 

faktor ca 5,8. Enbart under 2015 har överlåtelsepriserna i snitt ökat med ca 22% - samtidigt som 

månadsavgiften är oförändrad/stabil och har minskat under samma period med ca 13%. 
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Diagram 7. 

Diagrammet visar överlåtelsepris per kvadratmeter för de transaktioner/överlåtelser som skett under 

2015 (alltså överlåtelser under kalenderåret 2015 även om inflyttning sker längre fram). En notering 

på nollvinår indikerar arv/gåva. 

 

 

 
Diagram 8. 

Diagrammet visar överlåtelsepris per kvadratmeter för perioden 1996 – 2016.  
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Egen logotyp på officiella dokument 

Brf Slottsskogen har en logotyp som återfinns på alla officiella handlingar. Logotypen antogs redan 

när föreningen bildades och har hämtat inspiration från vattentornet i Slottsskogen, kallad ”kikar’n”; 

 
 

 

Föreningens hemsida 

På föreningens hemsida har vi försökt strukturea informationen på ett lättsökt sätt. Under ”min 

lägenhet” finner man frågor/företeelser direkt kopplat till lägenheten medan ”Förening” behandlar 

medlemsskap, ekonomi, prognoser, regelverk. ”Nyheter” uppdateras i stort sett varje vecka. 

 



 

Ordnings- och trivselregler 

 

I en bostadsrättsförening är man både medlem 

och delägare i föreningen. Det medför även 

ansvar och möjlighet att direkt påverka vårt 

boende.  

För att undvika irritation och minskad trivsel 

måste vi som enskilda visa hänsyn mot 

varandra. Vi är nog inte medvetet störande.  

 

Vi tror att man löser ev. irritationer genom att 

tala med varandra. Detta bör i de flesta fall lösa 

problemet och skapa både respekt och 

förtroende. 

 

En övergripande grundregel är att den som störs 

tar kontakt med den som stör. Endast i 

undantagsfall skall styrelsen behöva gripa in.  

 

Styrelsen vill understryka att föreningens regler 

finns för allas vår trivsel, vi ber alla respektera 

dem - att behöva komma med pekfinger är 

tråkigt och skapar mer osämja än trivsel. 

               

 På gården finns en grillplats. Här kan du 

grilla utan förhandsbokning! Grillning på 

balkong får endast ske med elgrill och bör 

undvikas med tanke på grannarna. 

 Rök inte inomhus (oavsett om det är hissar, 

entréer, gångar eller vindar). 

 Kontrollera att hissdörren är stängd när du 

lämnar hissen. 

 Lämna aldrig entré-, vinds-/källardörrar 

eller gemensamma utrymmen olåsta. Inte 

ens för kort i- och urlastning.  

 Släpp inte in obekanta via porttelefonen. 

 Dörrmattor ska undvikas i svalarna då de 

hindrar städning, fördyrar städ-kostnaderna 

och utgör en halkrisk. 

 Ställ inte cyklar i entréer, på svalar eller 

lutade mot husvägg - utan använd de 

speciella utrymmen som finns för cyklar 

och cykelställ intill fastigheten. 

 Cyklar skall vara tydligt märkta med väl 

synligt lägenhetsnummer och helst även 

med namn,  

 Ställ inte barncyklar eller annan utrustning 

på svalarna. Det ger ett skräpigt intryck och 

hindrar städningen. Vid utrymning blir de 

en fara. 

 Undvik användning av disk-/tvättmaskin 

eller annan störande utrustning kl. 22-07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det är inte tillåtet att borra/spika/slipa etc. 

mellan 20-07 på ”svarta dagar”. Störande 

arbeten på ”röd dag” är inte tillåtet alls, 

 Stombilning är endast tillåten 12-16 vardagar 

och ska aviseras i förväg – även vilken dag 

som jobbet ska göras 

 Använd inte balkongen som förvarings-

utrymme så att det ger ett osnyggt intryck, 

 Piska eller skaka inte mattor, sängkläder och 

dylikt genom fönster, från balkong eller på 

gården, 

 Mata inte fåglar på gård/balkong 

 Använd återvinningsrum på Övre Husargatan 

41, Olivedalsgatan 4 samt Linnégatan 78 för 

glas, papper, metall, batterier och ”bruna 

påsen”. Ställ inte gods bredvid kärlen. 

 Brännbara varor slängs i container som 

kommer en gång per månad, 

 Datorer och vitvaror kan lämnas i mitten-

förrådet i garaget (med jalusidörr). Dörren är 

skyltad. 

 Rasta inte husdjur inom föreningens område, 

ta inte heller med hundar och andra husdjur 

till våra gemensamma lokaler, speciellt inte 

till bastun.  

 Förvara alla nycklar på ett säkert sätt, speciellt 

till entrédörrar och gemensamma lokaler 

 Specialla regler gäller vid ombyggnattion och 

renovering. 



Egna anteckningar: 


