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God fortsättning på det nya året! Här kommer årets första nummer av Slottsskogsnytt! 

 

Föreningens kommunikationspolicy 

Styrelsen har uppdaterat sin kommunikationspolicy!  

Du finner den som ett lösblad till tidningen samt på hemsidan. 

 

Våra hissbyten 

Som vi redovisat vid de senaste årens informationsmöten har vi planerat att påbörja våra 

hissbyten 2020.  Ursprungligen var tanken att bytena successivt skulle ske under en 

treårsperiod, men det blir effektivare och billigare att koncentrera bytena till fyra kvartal med 

fyra byten per kvartal, eftersom vår entreprenör då inte behöver nyetablera sig varje år. Vi har 

16 hissar inkl. vandrarhemmets hiss på Linnéplatsen 8.   

Hissarna har besiktigats av ett par olika fristående konsulterbyråer som bl. a. konstaterat att 

maskineriet i hissarna kan beräknas ha en återstående livslängd på fyra - fem år. 

Tillgängligheten och säkerheten lämnar också en hel del övrigt att önska, och vi har här ett 

behov av förbättring.  Avsaknaden av innerdörrar har vid några tillfällen resulterat i incidenter 

som kunde ha slutat riktigt olyckligt. 

Preliminärt kommer hissbytena att påbörjas kvartal 3, 2020, troligen i slutet av juli, men vi 

återkommer med närmare information, när tidplanen och bytesordningen har fastställts. 

Tidplanen och bytesordningen beslutas i januari när vi fått utfallet från lodningen. 

Ett hissbyte tar 4–5 veckor för en hiss. 
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Styrelsen kommer att ge ut en tryckt ”hisspecial” till samtliga medlemmar. Där kommer vi att 

lämna så mycket information som möjligt till samtliga boenden. Planerad utgivning är i mars.  

Vi kommer då också att mer ingående presentera våra nya, tillgänglighetsanpassade hissar 

samt vilka praktikaliteter vi står inför i samband med bytena. 

Vidare hänvisar vi till vår hemsida, "Nyheter 2019", där information i hissfrågan från mötet 4 

december finns att ta del av. Observera att det startdatum som där anges har flyttats fram 

något. 

 

En rad mindre arbeten inleder 2020; 

 

 Nya cykelställ på gården 

Montering av två nya cykelställ har pågått sedan före jul. Själva montaget beräknas klart runt 

20 januari om inget oförutsett inträffar. När husen är byggda ska el dras och lås monteras. 

Antalet platser blir 16 stycken.  

Cykelställen byggs i samarbete med våra föreningar i gårdssamfälligheten. 

 

 Linjemålning i garaget 

En del linjer i garaget är slitna och behöver målas om. Under ommålningen behöver de bilar 

som finns vid linjerna flyttas. Målningen kommer att äga rum onsdagen den 22 januari och 

de vars bilar berörs kommer att få ett personligt meddelande. Bilen behöver vara utflyttad 

mellan kl. 09.00 och 14.00 den aktuella dagen. 

Stort tack på förhand för er hjälp. 
 

 Rensning av barnvagnsrum 

I föreningen finns särskilda utrymmen för barnvagnar. Dessa utrymmen kommer att behövas 

för just barnvagnar när hissrenoveringen startar senare i år men är idag fyllda av saker som 

inte är barnvagnar. 

Dessa rum ska rensas för att göra plats för barnvagnar, och då kommer allt som inte ska vara 

där att forslas bort för att senare slängas. 

Det som får finnas i dessa rum är: 

 Barnvagnar 

 Barncyklar 

 Mindre uteleksaker om de förvaras på avsedda hyllplan 

Rummen kommer att rensas och städas med start den 3 februari. Om du förvarar annat än 

ovanstående i något barnvagnsrum måste du ta hand om det innan rensningen påbörjas. 

 

 Cykelrensning 

I föreningen finns gott om plats för cyklar men för att utrymmena ska räcka till måste 

rensning ske med jämna mellanrum vilket nu kommer att ske.  

Så här kommer det att genomföras: 

Mellan 17 – 29 februari märker styrelsen alla cyklar med ett band. Detta sker i alla utrymmen 

där cyklar är uppställda – i garaget,  på gården, i cykelrum.  

Mellan 1 – 15 mars tar du som ägare till cykeln bort detta band om du önskar ha kvar din 

cykel. Dessutom märker du den med för- och efternamn samt lägenhetsnummer. Etiketter för 

detta kommer att finnas tillgängligt i utrymmet där cykeln står. 

Från 16 mars och framåt kommer cyklarna att rensas bort. De förvaras under en begränsad 

period lokalt innan de skänks bort. 
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 OVK, obligatorisk ventilationskontroll 

Med jämna mellanrum ska en OVK genomföras, 2020 är det dags igen. Den här gången har 

Bengt Dahlgren fått jobbet – som redan gjort och gör ventilationsarbeten i föreningen. 

Här är det planerade körschemat; 

 
Du behöver inte vara hemma, men vi behöver komma in i din lägenhet. Nyckel i  kuvert med 

lägenhetsnummer kan lämnas på föreningsexpeditionen (Övre Husargatan 39, från gården) 

senast dagen innan den planerade kontrollen.  

Nyckeln återlämnas i brevinkastet efter genomförd kontroll. 
 

Det är av yttersta vikt att vi kommer in i samtliga lägenheter för att säkerställa att allt 

ventilationsarbete under hösten blir avslutat med gott resultat. Det kostar föreningen stora 

summor om vi måste genomföra återbesök och detta får vi försöka hjälpas åt att undvika.  
 

En obligatorisk ventilationskontroll skall utföras enligt Plan och Bygglagen och är till för att 

säkerställa att vi har ett bra inomhusklimat och att ventilationen fungerar som den är tänkt. 

Det är viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter vid besiktningstillfället.  

Då vi dessutom genomfört stora arbeten under hösten med ventilationssystemet är det extra 

viktigt att allt kontrolleras och i förlängningen även kanske justeras.  

Har du frågor kontakta besiktningsman från Bengt Dahlgren, Patrik Johansson: 031-79 22 728 

Alternativt vår förvaltare Mikael Hjörnhede: 010-442 22 49 
 

 

Trygghetsboende  

På vårt höstmöte hade vi planerat att informera om läget med motionen om trygghetsboende, 

som en fortsättning på tidigare artiklar i Slottsskogsnytt. Detta hanns inte med.  

Till nästa styrelsemöte (20 januari) har styrelsen bjudit in Henrik Ehrlandson från kommunen 

för att prata Trygghetsboende samt motionärerna bakom förslaget och de som visat intresse 

för lösningen. Vi återkommer i februarinumret med utkomsten av mötet. 
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Föreningens förvaltare 

 

Föreningens förvaltare via HSB heter Mikael Hjörnhede. Sedan nyår har 

förvaltartjänsten en mer självständig utformning men förvaltaren arbetar 

på styrelsen uppdrag och planerar i samarbete med styrelsen. 

 

Förvaltaren hanterar frågor som rör fastighetens förvaltning, dock inte 

felanmälningar som handhas av fastighetsskötaren.  

Allvarliga fel i byggnaden eller förvaltningen som inte fastighetsskötaren kan hantera 

(vattenskador, ventilation, läckage) ligger normalt inom förvaltarens ansvar liksom 

ombyggnationer och ritningar. En ansökan måste alltid göras vid ombyggnation, 

se föreningens hemsida Renovera och bygga om 

 

Kontaktuppgifter till Mikael 

E-post: mikael.hjornhede@hsb.se 

Telefonnummer: 010-442 22 49 
 

Anonyma brev till styrelsemedlem 

Som styrelsen informerat om på olika sätt fick en styrelsemedlem ett anonymt brev i sin 

brevlåda en lördagsnatt i oktober. Händelsen polisanmäldes.  

I samband med det medlemsmöte som ägde rum i december kom ytterligare ett anonymt brev 

till samma medlem och allt tyder på att det är samma avsändare av båda breven och att någon 

boende i föreningen ligger bakom.  

Även det brevet är polisanmält och polisen har visat intresse att gå vidare med utredning ifall 

ytterligare brev eller andra hot kommer.  
 

Vi har valt att inte publicera själva breven men däremot innehållet enligt nedan: 

Brev 1 - SEKRETERAREHORA 

Brev 2 - TÖRS DU KOMMA PÅ MÖTET DIN FEGA JÄVEL 
 

Styrelsen ser mycket allvarligt på händelserna. Som en samlad styrelse anser vi att hot riktade 

mot enskild ledamot berör hela styrelsen och vi överväger ev. säkerhetsåtgärder.  

En annan styrelseledamot har blivit trakasserad av en medlem men vi kommer inte att gå ut 

med innehållet i trakasserierna. 

Vi vill ännu en gång tacka de medlemmar som kommit med stöd och vänlig återkoppling 

kring händelserna. 

 

Detaljer i budgeten 

På höstmötet gick styrelsen bl.a igenom budgeten för de kommande åren.  

Några frågor restes och höstmötet ville ha kommentarer i tidningen snarare än på mötet. 
 

Fråga om budgeten – där höstmötet ville ha kommentarer i tidningen snarare än på mötet. 

 
 

Fråga: 

Varför ökar driftskostnaderna? 

I tidigare budgetar har 

utvecklingen sett annorlunda ut! 

https://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen/min-lagenhet/renovera-och-bygga-om/
mailto:mikael.hjornhede@hsb.se
mailto:mikael.hjornhede@hsb.se
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Bakgrund: Styrelsen uttryckte på mötet att det egentligen inte var några stora förändringar av 

driftskostnaderna mer än olika index som tickar på (ca 2,5% årligen).   

2018 uppgick driftskostnaderna till ca 13,2 milj kr, i budgeten för 2019 låg13,9 milj kr och i 

planen för 2024 strax under 16 milj kr. Mötet ville ha detta förklarat mer i detalj. 

 

Styrelsens svar: Budgeten är utförligt beskriven i tidigare nummer av vår tidning och på  

hemsidan. Vi lovade återkomma med mer detaljer kring driftskostnaderna och nedan återfinns 

dels belopp samt kommentarer. Vi har försökt komprimera texten. 
2018 utfall 2019 budget 2019.10 utfall 2020 budget 2021 budget 2022 budget 2023 budget 2024 budget

12 790 345 13 534 000 11 566 685 14 475 000 14 839 000 15 210 000 15 589 000 15 979 000

SUMMA 3,50% 5,81% 6,95% 2,51% 2,50% 2,49% 2,50%

Personalkostnader 430 428 510 000 284 405 510 000 523 000 536 000 549 000 563 000

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 826 354 1 876 000 1 665 302 1 993 000 2 043 000 2 094 000 2 146 000 2 200 000

Reparationer 1 791 252 1 700 000 1 592 526 1 800 000 1 845 000 1 891 000 1 938 000 1 986 000

El 1 837 893 1 876 000 1 322 327 1 914 000 1 962 000 2 011 000 2 061 000 2 113 000

Uppvärmning 1 798 278 1 880 000 1 465 470 1 830 000 1 876 000 1 923 000 1 971 000 2 020 000

Vatten 735 028 830 000 546 272 824 000 845 000 866 000 888 000 910 000

Sophämtning 1 184 367 1 262 000 1 249 017 1 342 000 1 376 000 1 410 000 1 445 000 1 481 000

Övriga avgifter 1 160 929 1 195 000 1 106 400 1 191 000 1 221 000 1 252 000 1 283 000 1 315 000

Förvaltningsarvoden 1 142 041 1 169 000 1 135 573 1 510 000 1 548 000 1 587 000 1 627 000 1 668 000

Övriga driftskostnader 1 314 203 1 637 000 1 199 464 1 561 000 1 600 000 1 640 000 1 681 000 1 723 000

Summa 13 220 773 13 935 000 11 566 756 14 475 000 14 839 000 15 210 000 15 589 000 15 979 000

Förändring mot föregående 3,82% 5,40% 3,88% 2,51% 2,50% 2,49% 2,50%  
 

Fokus 2020 i och med att här ligger en större förändring:  
 

Personalkostnader = oförändrade jmf budget 2019 (510 kkr), därefter +2,5% årligen, 

inkluderar sociala avgfter.  
 

Fastighetsskötsel och lokalvård (1 993 kkr) grundavtalet för fastighetsskötsel och lokalvård  

innehåller 3% höjning på avtalsdelen samt ett genomsnittsvärde för fem år för de rörliga 

delarna (ca 40 kkr för fastighetsskötsel, förbrukningsinventarier fastighet ca 80 kkr 

förbrukningsinventarier städ ca31 kkr). Även sotning, hissbesiktning och snörenhållning 

ligger här (sotning = 35 kkr vilket är femårssnittvärde, affärsloklerna bär sina egna 

sotningskostnader, hissbesiktning = 22 kkr vilket är = 2019, snörenhållning = 0).  

Under samma rubrik ligger fastighet debiteringar utöver avtal; budget 2020 = utfall 2018 (80 

kkr), (även om ett snittvärde för fem år = 110 kkr. Städ-debiteringar utöver avtal 100 kkr 

(snittvårde för fem år = 97 kkr)  

 

Reparationer ett femårssnitt ligger på 1,7 milj kr – budget 2020 = 1,8 milj kr. Reparationer 

ligger som en ”klump” då den är svår att planera i detalj – då hade posten hamnat under 

underhåll.  
 

Fastighetsel (1,9 milj kr) bygger på en beräknad förbrukning av 1 482 172 kWh. Här har vi 

byggt budgeten på den beräknade förbrukning som leverantörer gett oss- baserat på tidigare 

utfall och trend. (inkluderar moms med ca 400 kkr). På intäktssidan återfinner vi även de delar 

som vi fakturerar oss boende – här ser vi alltså totalen. 
 

Även fjärrvärmen (1,8 milj kr) är beräknad av leverantören (inkl 366 kkr moms).  
 

Vattenförbrukningen är också den beräknad av leverantören (824 kkr), beräknad höjning på 

fast del =2% samt på rörlig del = 5%. Moms ingår med 165 kkr.  
 

Övriga / Taxebundna utgifter: (1 191 kkr) här återfinner vi  sopsugen vars budget inte var 

klar när vi la vår budget, men vi tog med det vår andel av det budgetförslag som fanns klart 

(801 kkr vilket är en ökning mot budget 2019=772 kkr) men under utfallet 2019 (853 kkr per 
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oktober) Här har alla säkert upplevt de olika reparationer vi fått göra under 2019 och som 

även görs under 2020. Vi återfinner även fastighetsförsäkring (samma budgetnivå som 2019) 

samt kabel-TV (ComHem=97 kkr, Telia = 820 kkr). 
 

Förvaltningsarvode här kan vi notera en ökning i och med det nya förvaltaravtalet (1,5 milj 

kr att jämföra med ca 1,2 milj kr i budget 2019, därefter uppräkning med index (2%) .  
 

Övriga driftskostnader (1,6 milj kr att jämföra med budget 2019 = 1,6 milj kr) här betalar vi 

inte längre någon föreningsavgäld (- ca 100 kkr i kostnader), här återfinner vi även gårds- 

samfälligheten (369 kkr,även  här har vi lagt budgetförslaget när vi la vår budget - en ökning 

med ca 40 kkr), olika serviceavtal (Kone för hissar, Presto för brandskydd, Certego för 

portsystem, Berendsen för dörrmattor, Nokas Security för akut störning, kameraövervakning 

(ca 60 kkr) . För dessa tjänster har gällande avtal använts, vi återfinner även konsultkostnader 

(oförändrade jmf budget 2019 (hissar och ventilation är några exempel på konsulttjänster). 
   

Total summa 2020 = 14,5 milj kr. Därefter ca 2,5% ökning årligen. Likt tidigare år har vi 

snarare räknat med högre kostnader än lägre, när vi haft osäkra parametrar 

 

 
 

Nu tas bokslutet för 2019 fram, då det är klart kommer det att tryckas och delas ut till alla 

hushåll. 

 

 

Trivselaktivitetervåren 2020 

 

Onsdagsträffar i föreningslokalen 

Onsdagsträffarna samordnas av Lena Holm;070-699 45 61. Aktiviteterna är Bokcirkel, Café, 

och Hälsa&rörelse. Schemat anslås i hissar.  

Träffarna äger rum kl 13.30 - 15 i föreningslokalen, Linnéplatsen 5/6. Läs mer på hemsidan! 

 
 

Kvällsaktiviteter 

Boule på gården torsdagar kl 17. Klot finns att låna i slussen mellan Linnéplatsen 5/6 och 

Övre Husargatan 41, med ingång från gården. Alla är välkomna, nybörjare som erfarna 

spelare.  

Bridge startar den 14/1 i föreningslokalen och äger rum tisdagar kl 18. Alla är välkomna, 

nybörjare som erfarna spelare. 

Kontakt:  Anders Simonsson, 076-769 98 93. 

Ofta lägger vi budgetposterna på hela 

tusentals kronor. 

De osäkra posterna (budgetposter på sop- 

och gårdssamfällighet, försäkring t.ex) 

kommer att uppdatera budgeten när dessa 

väl är klara. 
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Prisutveckling vid överlåtelse av lägenhet i Brf Slottsskogen 

Med jämna mellanrum brukar vi visa hur prisutvecklingen ser ut i föreningen. Nu när 2019 

blivit 2020 har vi en uppdaterad sammanställning; 

 
Med ”affär 2019” har vi renodlat när affären gjordes – jämfört med tidigare år  när de nya 

boende flyttade in i föreningen. För 2019 kan båda jämföras.  
 

Tittar vi utanför föreningen på Svensk Mäklarstatistik för 2019 pekar de på ett 

snittkvadratmeterpris för bostadsrätter i Göteborg  på 47 695 kr/kvm – vilket i deras databas 

är en uppgång med 2,7%. Enligt vår egen statistik för föreningen pekar vi på en uppgång med 

ca 3,65%. Nedan samtliga överlåtelser sedan 1996, en prick = en överlåtelse, noll = arv/gåva. 
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Motioner till årsmötet 

 

Stadgarna reglerar när motioner senast ska vara inlämnade inför det kommande årsmötet. 

Vi vill därför påminna om att sista dag för inlämnande av motion är tisdagen 31 mars. 

Tillsammans med kallelsen till stämman kommer motionerna vara samlade och styrelsen har 

gett sina kommentarer. 

 

När du skriver en motion kom ihåg att göra det enkelt för läsaren: 

Mitt/vårt namn:........ Kort bakgrund:...... Jag/vi föreslår att:........ 

 

 

 

Datum är ännu inte 

satt för stämman, 

 

 

 

 

Nästa nummer av vår tidning;  
 Då återkommer vi med läget/förslaget 

med trygghetsboende. 

 Då återkommer vi med läget med de 

olika ventilationsgenomgångar som 

genomförts och som pågår. 

 Då återkommer vi med en enkät om 

intresset för el-bilsladdning i vårt garage. 

 Då återkommer vi med läget med vårt 

hissbyte; val av hissleverantör, hur det 

kommer att se ut, vilken tidplan vi arbetar 

utefter. 

 

 

 

 


