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Körsbärsträdens vackra blommor både runt vår förening och på vår gård är nu ett minne blott, 

istället kommer den skira och friska grönskan!   

Vi känner igen det årliga fenomenet men i år har vi ett nytt virus att ta hänsyn till. 

Dels är de fysiska kontakterna begränsade, dels tvättar vi händerna oftare – och många har 

kanske vårstädat mer grundligt än vanligt, och vissa ska inte träffa andra. 
 

Förändrade möten 
För föreningen har vi som bekant ställt in ett 

informationsmöte inför vårt hissbyte. Ett tjockt 

”hissnummer” kom istället – och inte många 

frågor har inkommit.  

På hemsidan finns en speciell sida med inkomna 

frågor och svar. 
 

Föreningsstämman är flyttad till slutet på juni. 

Om det fortfarande håller. 
 

Föreningsexpeditionen är öppen – men per 

telefon 

Affärslokalerna kämpar 
Våra affärslokaler får kämpa på ett annat sätt än 

tidigare.  

Styrelsen förlängde deras kredit nästan vid de 

första tecknen på försvunnet kundunderlag för 

månaderna april, maj, juni med 90 dagar.  

Åtgärden räddar inga resultat men minskar 

trycket för lokalernas kassaflöde.  

Samtidigt bad vi om deras hjälp att förstå deras 

unika situation, och bad om månadsvisa intäkt- 

och kostnadsbeskrivningar, löne- och hyres-

kostnader. Varje vecka har vi skrivit brev till dem 

där vi beskriver var vi befinner oss i processen. 



Påverkan på föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomiska situation är ju ömsesidigt viktig – både för oss medlemmar men 

också för våra samarbetspartners som affärsidkare i våra lokaler. 

Regeringen kom med löften om 50% hyresrabatter – där hälften finansieras av staten och 

hälften av föreningen. Nu när löftet också godkänts av EU fortsätter vi samla in informationen 

från affärslokalerna så att vi både kan svara mot våra medlemmar om vad rabatten innebär i 

minskade intäkter för föreningen samt hur administrationen ska gå till - och om åtgärden är 

tillräcklig. 

 

Den som följer vår ekonomiska utveckling 

minns kanske att av vår omsättning på ca 26 

milj kr årligen kommer ca 4,2 milj kr från 

summan av hyresintäkterna isolerat, 

affärslokalerna betalar sedan för sitt vatten, 

återvinning etc. Dessa intäkter ligger utöver 

de ca fyra miljonerna.  

Ca 17 milj kr kommer från månadsavgifterna 

– så affärslokalerna är viktiga för föreningen 

och för vår ekonomi. 

När vi sätter oss in i frågan hur det här påverkar oss som förening ska också tilläggas att alla 

hyresintäkter omfattas inte av regeringens förslag, här har man specificerat vilka föreslagna 

brancher som är aktuella. Man specar detta genom SNI-koder som kan vara aktuella.  SNI är 

en standard för svensk näringsgrensindelning. 

Både ekonomigruppen i styrelsen samt föreningens HSB-ekonom (Britt-Marie Ekvall) har 

grävt sig in i koderna, våra olika parametrar vid hyrans uppbyggnad (alla delar omfattas inte 

av rabatten).  

Varje månad ska ca 462 kkr komma in, 50% av detta blir ca 231 kkr per månad – vår 

omedelbara likviditet påverkas med 693 kkr under våren, till dess regeringen kan kompensera 

oss med 116 kr per månad (348 kkr för de tre beslutade månaderna). 

 

När vi simulerar likviditeten blir påverkan 

marginell. Ingen ändrad lånebild behövs för att 

klara den här insatsen, däremot om den blir 

utdragen kan vi bli påverkade. 

Det är också därför vi vill förstå varje 

affärslokals unika situaiton. Dessa tre månader 

påverkar givetvis vårt ekonomiska resultat för 

2020, men vi ser i dagsläget inte något 

justeringsbehov av våra månadsavgifter. 
 

Vi vill understryka att vi noggrant följer 

utvecklingen och balansgången mellan 

medlemmar och affärslokaler.  

 

 

I våra hissar kan vi också se olika erbjudanden som restaurangerna/caféerna erbjuder oss. På 

vår hemsida har du kanske sett sidan med telefonnummer till dem. Ringa in en ”take-away” 

beställning kan ju vara ett alternativ till att stå i kön i livsmedelsbutiken. 

 

Tillsammans med Slottsskogsnytt Nr 5 2020 delar vi även ut föreningens årsredovisning för 

2019. Kallelse till kommande föreningsstämma kommer separat, längre fram. 

 

 



Det kommande hissbytet 

 

 

Styrelsen har löpande kontakter med Otis för 

att säkerställa att hissprojektet kan dra igång 

enligt planen.  

Enligt de besked vi har idag (vecka 18) 

kommer Otis att kunna påbörja arbetet som 

planerat dvs. det första hissbytet startar i slutet 

av juli (vecka 31).  
 

Mer information kommer successivt och även 

mer riktat till dem som bor i aktuella 

trappuppgångar när det närmar sig.  

 

Nya schaktupptag på Övre Husargatan, för att möjliggöra hiss även från gatuentrén, utreds nu 

vidare av Otis m.fl. och vi återkommer med besked när vi fått klarhet i vad som går att göra. 
 

För att posten ska vara åtkomlig flera gånger i veckan under hissbytena kommer vi att ha 

föreningsexpeditionen öppen alla tisdagar kl. 18-20.30 och alla torsdagar kl. 17 -18 för 

hämtning av post.  

Vi vill påminna om att det finns en hiss-sida på föreningens hemsida och specialnumret av vår 

tidning, ”hiss-specialen”.  

 

Har du frågor är du välkommen kontakta förvaltaren Mikael Hjörnhede: 

mikael.hjornhede@hsb.se tel 010  442 22 49, mejla till brf.slottsskogen@telia.com eller lägga 

ett brev i expeditionens brevlåda.  

Glöm inte dina kontaktuppgifter så vi kan återkoppla. 

 

 

HSB har en tillsatt Corona-grupp, där vår förvaltare Mikael Hjörnhede även ingår. 

Gruppen jobbar dels med att översätta regeringens löften till praktiska aktiviteter, men även 

hur föreningsregler fungerar i dagens värld där vi dels inte ska vara för många, dels där de 

över 70 år ska vara extra försiktiga (över 100 av våra 315 lägenheter) 

 

I vanliga tider löper nuvarande styrelses mandattid ut i april, en stämma väljer en ny styrelse-

sammansättning som börjar arbeta 1 maj. I år sker det senare. 

Som vi planerat nu har vi bokat lokal och stämmoordförande till 25 juni, kallelse kommer att 

gå ut 30-15 dagar i förväg. 

Senareläggningen innebär att den sittande styrelsen har en utökad mandattid, med i dagsläget 

två månadaer. 

 

Skulle det bli så att vi inte heller i slutet på juni kan hålla 

föreningsstämma kan man genomföra en ”poströstning” för §1-14 – 

dvs de delar som fastställer resultat- och balansräkning samt 

ansvarsfrihet.  

Varje hushåll får vid ett sådant förfarande frågor som de besvarar med 

att lämna svaret i föreningens brevinkast på expeditionen. 

 

Frågor om nya ledamöter och inkomna motioner omfattas inte av 

möjligheten. 

Vi vet i dagsläget inte hur det här kommer att se ut, men vill att alla ska veta att både HSB 

Göteborg och styrelsen jobbar med olika alternativ – vi återkommer. 
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Våra skyddsrum 

 

Vid MSB:s (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) 

genomgång av föreningens skyddsrum, 

som genomfördes i slutet på 2019, fick brf 

några anmärkningar som nu åtgärdas. 

Arbetet beräknas snart vara klart och vi 

vill nu informera om var våra skyddsrum 

ligger eftersom det är många som inte 

känner till dem 

Skyddsrummen ligger i källarplan på Linnéplatsen 3 och 5/6 samt Olivedalsgatan 4 och 8.  

För att komma till ett skyddsrum tar du hissen eller trapporna ner till källaren på Linnéplatsen 

3, 5/6 eller Olivedalsgatan 4, 8.  

Vi kommer att byta lås på Linnéplatsen så att man även utan funktionerande hiss kan komma 

ner via trappor. Skyltar finns och kompletteras nu i samband med åtgärderna. 

 

 

Inbrott, missbruk av Återvinningsrum och övervakningskameror 

 

 

Föreningen har haft påhälsning av tjuvar som brutit sig in i 

förrådet som disponeras av Ethels kafé och i Pasha Grills 

restauranglokal. 

Man har kommit över alkohol och kontanter. Polisen på plats 

begärde ut filmen i övervakningskameran för att få hjälp att 

identifiera de kriminella, men då vi inte har kamerorna i 

entréerna igång har vi heller ingen film att visa för polisen.  

Även dörren till OG8 fick låset saboterat men inte heller här har vi några bilder på förövarna. 

Fastighetsskötaren har nu reparerat/bytt ut lås och en stadigare dörr kommer ev. att 

införskaffas till Pasha Grill. 

 

Våra återvinningsrum används ibland på sätt de inte är tänkta för och vid upprepade 

tillfällen får fastighetsskötaren hantera gods eller brf får beställa extra tömning. Vid senaste 

tillfället i ÅV-rummet på Olivedalsgatan 4 lyckades vi med hjälp av kameran ta fram vem 

som missbrukat rummet och vi har därefter kontaktat personen.  

 

Bastur och motionslokaler fortfarande stängda 

Enligt rekommendationer har vi som bekant 

stängt våra tre bastur samt motionsrummet. 

Vi vet att det finns gym som är öppna och vi 

förstår att våra stängda faciliteter är till stort 

besvär/irritation för många. 

Vi kommer dock fortsatt följa de riktlinjer vi 

har. 

En glädjande nyhet är att vi i familjebastun 

nu kommer att sätta upp en ny av-

/påslagnings-apparatur – bild här till höger. 

Med enkla knappar sätter man på och ställer 

in värmen. 
 

 

 



Prova din port-telefon 

 
 

Vi har ett större problem med vår porttelefoni på Linnégatan. 
 

Vi vill därför be alla i hela föreningen testa sin telefon om det 

är möjligt. Skulle du inte få kontakt från gatan till lägenheten, 

eller kunna öppna från lägenheten efter ett anrop ber vi dig 

lämna ett meddelande till föreningsexpeditionen. 

Fungerar allt som det ska – behöver du inte göra mer, vi tackar 

för hjälpen. 

Du ska kunna tala med ”munknappen” och öppna porten efter 

anrop med ”nyckelknappen”. OM något inte fungerar ber vi 

dig tala om vad som inte fungerar? Att ringa! Att svara? Att 

öppna? 

 

Resultat av enkäten om laddstationer för elbil i garaget 

En enkät om vår inställning till och planer på elbilsladdare sammanställdes i början på mars 

månad av den arbetsgrupp som jobbat med frågan (Malin Unger, Harald Edstam och Isak 

Olevic). 

 

 

Enkäterna gick ut till samtliga 315 lägenheter, 

de besvarades av 56 (ca 17%). 

36 av de 56 har P-plats idag, 17 står i kö och 

tre har vare sig plats eller står i kö.  

 

Elva svarande önskar laddplats direkt eller 

inom 1-2 år (6 med p-plats, resterande 5 i kö). 

32 är intresserade av laddplats i stort och 21 är 

ej intresserade (av de med plats eller i kö).  

Av 21 kommentarer är 14 positiva till laddplatser, 2 negativa och 5 neutrala. 

34 är tydligt positiva till laddplatser (alltså även 2 som själva inte önskar laddplats). 

 

Kontakter med leverantörer av laddare togs 

redan 2017 och igen i mars 2019, initiala 

offerter togs även in 2017.  

Jurister på HSB har också tagit fram nya 

kontrakt för p-platserna. 

I januari 2020 besökte delar av styrelsen  och 

arbetsgruppen grannföreningen Brf Linné 

som har installerat åtta platser. Därefter 

genomfördes enkäten. 

 

Nu i mars 2020 har vår helhetsförvaltare tagit in offerter från tre leverantörer, och närmare 

utvärderat två av dessa. I offerterna har vi talat om 8-12 laddplatser initialt. Molntjänst ingår 

där möjlighet finns för HSB att hämta förbrukning för debitering.  

 

På styrelsemötet i april beslöt styrelsen gå vidare med en av leverantörerna efter förankring i 

arbetsgruppen. Kostnaden ligger på 218 kkr exkl moms med förberedelse för upp till 24 

platser. Innan slutgiltligt beslut om investering går nu styrelsen vidare med att säkra statligt 

stöd för installationen vilket i dagsläget ligger på max 15 kkr/plats och om det tilldelas skulle 

halvera investeringen. Kostnaden per P-plats för innehavaren beslutas längre fram. Arbetet är 

inte tidssatt. 

 



Marknadspris  

En osäkerhet råder i samhället på 

grund av coronaviruset.  

Många branscher har påverkats 

och tusentals människor varslas.  
 

Vi kan i pressen även läsa om 

spekulationer om en mer 

avvaktande bostadsmarknad och 

vissa talar om likheter med 

finanskrisen 2008. 
 

Spekulationerna kretsar kring 

köpare som blir osäkra på vilken 

inkomst de kommer ha framöver 

och säljare som vill avvakta för att 

få ett bättre pris i framtiden.  

 

Bankerna talar även om lägre amorteringskrav och mer spekulationer sneglar på räntorna. 

Varje månad tar styrelsen in ränteläget för lån mellan 1 och åtta år. Här kan vi se att de 

”korta” räntorna (med korta menar vi här under tre år) visat på en uppgång, de ”långa” 

räntorna har följt med i uppgången men i april vände de längre räntorna ned. Diagrammet 

ovan visar överlåtelsepriserna se senaste tio åren, som ett årssnitt. För 2019/2020 har vi gjort 

skillnad på när affären genomfördes, inte när inflyttning skedde. Vi ser ingen nedgång. 

 

 

Blomlådor på Linnégatan kommer inom kort  

Efter ett förslag att återställa en förträdgård på Linnégatan 

har vi beslutat att göra en mindre men, hoppas vi ändå 

förskönande, åtgärd genom att ställa ut ett par blomlådor 

liknande de som står på gården. Lådorna kommer i början 

på maj. 
 

Blommorna kommer att skötas av vårt trädgårdsföretag 

och växterna byts ut efter säsong. 
 

  

 

 

Gnagarrapport 

Råttsanering är ett ständigt pågående arbete utan slut och vi 

samarbetar med de andra två bostadsrättsföreningarna på 

gården.  

Vid den senaste kontrollen av fällorna fanns inga spår av 

råttor någonstans vilket vi kan glädja oss åt i alla fall ett tag.  

Samtidigt ber vi alla att inte lägga ut mat eller vatten till fåglar, med varierande bordsskick 

spiller det över och råttorna ser sin chans! 

 

 

 

Maxvikt för gungan 

Vi har reparerat gungan på gården och samtidigt satt upp en 

maxvikt för dig som gungar; max 50 kg. 

 



Upplever du problem med internet via Telia? 

Några medlemmar har kontaktat styrelse och förvaltare angående hastigheten vid datatrafik.  

 

Förvaltaren har därför kontaktat Telias support för 

fastighetsägare som kontrollerat samtliga switchar i föreningen, 

men inte hittat några fel med signalen in. 

Ofta ligger felet inne i lägenheten och du som bor där kan behöva 

åtgärda någonting. 

Första åtgärd för dig som har problem med din uppkoppling är att testa med kabel. Om det 

inte fungerar får man undersöka vidare. Föreningen har ett ramavtal med Telia och du som 

boende är slutkund och kontaktar själv Telias support, tel. 90 200. 

 

Telias ber dig kolla upp  
 Är det uppkoppling via kabel eller WIFI som strular? 

 Hur gammal är din router? 

 Står din router öppet eller i eller under skåp/låda?  

 

Telia hjälper dig  

 Låta routern byta kanaler (kräver en nyare router). 

 Med råd om du ev. behöver nyare router eller s.k. repeater/extender eller MESH-

nätverk. 

 

 Titta på deras guide: https://www.telia.se/privat/support/wifi-guiden 

 

Att tänka på  
 Den router som ingick i avtalet med 

Telia är nu sju år gammal och 

behöver sannolikt uppgraderas mot 

snabbare modell. 

 Husen är byggda av betong med 

armering vilket i sig fungerar dåligt 

mot radiovågor. 

 Våra hus är täta vilket innebär sämre 

utbredning av radiovågor för WIFI.   
 Väggarna skapar interferenser och därav kan uppkopplingen svaja.  Med tanke på att 

väldigt mycket är uppkopplat idag kommer dessa störningar inte minska (kylskåp, 

högtalare, smarta assistenter, lampor med mera vill ha tillgång till det lilla 

frekvensutrymmet som finns). 

 Man får sällan genom luften utlovad hastighet oavsett operatör. Det är en bonus om 

man ens kommer i närheten i ett hus med så många människor. 

 Man kan heller inte förvänta sig helt stabil uppkoppling genom WIFI. Det kommer 

krocka med allt annat som trängs på 2,4- samt 5 GHz-bandet.   

 Då det finns minst ett 30-tal nätverk aktiva runt varje lägenhet finns det inte kanaler 

och tidsluckor att täcka allas behov samtidigt. 

 Kopplar man upp sig mot 5GHz istället för 2,4GHz ökar möjligheterna och ”platsen” i 

luften men det finns fortfarande begränsningar. Denna frekvens klarar mer, går 

igenom hinder något bättre men har kortare räckvidd rent generellt. 

 

 

 

https://www.telia.se/privat/support/wifi-guiden


Letar du efter ett kontor? 

 

Föreningen har renoverat en f.d. fastighetsskötar-

expedition som nu hyrs ut som kontor.  

 

Lokalen som är 31 kvm, ligger på Övre 

Husargatan 35 på gårdsplan, och består av ett rum 

med kök, hall och förråd samt WC med dusch.  

 

Samtliga ytskikt är utbytta, köket nytt med 

diskmaskin och hällspis. Duschrummet har fått ny 

duschkabin, handfat, skåp och WC-stol.  

 

Lokalen har två mindre fönster mot Övre 

Husargatan.  

Hyresnivån kommer att ligga runt 7 800 kr/månad. 

Intresserad? Kontakta styrelsen via brf.slottsskogen@hsb.se eller lägg en lapp i expeditionens 

brevlåda. Du kan också kontakta förvaltaren mikael.hjornhede@hsb.se eller tel 010-44 222 

49. 

 

Covid-19 tider 

Vi började det här numret med kommentarer kring Corona – och vi avslutar också med 

Covid-19 tankar. Malin Unger och Emma Svensson har bett att få komma med några rader till 

tidningen. Vi brukar inte ta in andras artiklar, så det är ett undantag från våra regler men det är 

också undantagstider vi lever i. Vi är mycket tacksamma för deras initiativ; 

 

"Hej grannar! 

 

Tillhör du en riskgrupp, är sjuk eller behöver hålla dig hemma? Vi grannar hjälps gärna åt 

med att handla mat, gå till apoteket eller andra ärenden. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar dig som är över 70 att begränsa nära kontakter med andra 

och undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga 

lokaler. Tveka inte att fråga om hjälp! 

Ta kontakt med oss så hjälper vi eller någon annan granne dig. För dig som använder 

Facebook går det också bra att skriva i vår grupp ”Vi som bor i BRF Slottskogen” om du vill 

hjälpa till eller behöver hjälp. 

Ring eller skicka ett sms till:     Malin Unger 0704-228582     Emma Svensson 0708-479180"   
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