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Sommaren står för dörren 

 

Vi fick alla en speciell vår men nu är sommaren här. Den blir säkert speciell för de flesta. Här kommer 

några uppdateringar inför sommaren. 

 

Föreningsexpeditionen Föreningsexpeditionen är stängd under juli månad.  

För akuta fel och situationer hänvisar vi till vår hemsida samt till 

journummer i våra hissar. 

 

Fastighetsskötaren  

 

Fastighetsskötarens semester har förändrats något, semestertiden 

kommer att infalla under veckorna  29 - 32.  
 

Det innebär att från midsommar  till mitten av augusti kommer 

fastighetsskötaren inte kunna utföra extra beställda arbeten från 

lägenhetsinnehavare. Felanmälan är dock fortsatt öppen. 
 

Under semestertiden ersätter fastighetsskötarna varandra vilket innebär 

både nya och gamla ansikten hos oss men även att de har andra 

föreningar att serva vilket kan innebära något längre ledtider och 

prioriteringar.  

 

Rökning 

 

Med jämna mellanrum kommer klagomål på att en granne stör med sin 

rökning från balkong/altan eller gård. 

Det finns inget lagutrymme som gör att vi har rätt att förbjuda rökning 

vare sig i lägenheten eller från/på balkong tyvärr, men har i våra 

trivselregler med att man inte ska röka där. 
 

En påminnelse tror vi därför är värdefull - man förstår inte alltid att 

man förstör andras miljö. Vi har sett några goda exempel där ett 

vänligt påpekande haft väldigt god effekt – ta gärna kontakt med den 

som stör. 

 

Ljudnivå 

 

En annan faktor som speciellt i år blivit en utmaning är att det är så 

många som är mycket mer isolerade i sin bostad än tidigare. Covid-19 

situationen gör att många hänvisas till lägenheten och dess eventuella 

balkong, samtidigt försöker många barn och vuxna göra det bästa av 

situationen– också det på gården. 
 

Det är härligt att vi har skoj – men vi vädjar också till föräldrarna att 

hålla lite koll på ljudnivåerna. Det är en eko-effekt på gården. 



Utegrill 

 

 

Den gamla stora tunga grillen på gården är utbytt mot en mindre och vi 

kommer att komplettera den med ytterligare en grill.  

 

Från balkong är endast elgrillning tillåtet. 

 

Pergolan 

 

 

Med värmen följer ett uteliv på ett annat sätt. Vi träffas alla på gården, 

både barn och vuxna, rökare och grillare, solbadare och förtjusta unga 

cyklister. Tänk på att ta med dina sopor.  

Vi städar – men hastigheten att glömma kvar soporna är ibland än 

högre. Ta med dem till sorteringen! 

Lämnat bråte 

 

 

Föreningen har ett påtagligt problem med kvarlämnat bråte och skräp, 

särskilt utanför våra förråd i källare och på vindar. Nu senast 

blockerades en brandlucka. 
 

De utgör en direkt fara vid en brandsituation, tar mycket tid från vår 

fastighetsskötare att forsla undan och ger ett osnyggt intryck.  
 

Med den förmånliga månatliga containerservicen, närheten till 

återvinningscentraler där alla har sex gratis-slängningar per år borde vi 

klara det här ordningsmomentet bättre. 

 

Container på gården 

 

Nästa container på gården kommer 24 juni, lite senare än vanligt p.g.a 

midsommar- helgen. Under juli månad har vi ingen container. 
 

I samband med bytet av hissar kommer vår container för medlemmar 

att stå i garaget och komma på tisdagar och lämna på torsdagar. 
 

Tider för container i garaget: 

18 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november samt redan 15 

december i och med att då står julen för dörren.  

En speciell container för julgranar återkommer vi till när det är mer 

aktuellt. 

 
 

Underhåll och reparation 

 

En genomgång av balkongerna högst upp i huset är genomförd och vi 

kommer att byta både brädor och i vissa fall balkongdörrar. 
 

Efter skadan med en fettavskiljare på Linnéplatsen behöver golvet 

repareras. Reparationen kommer att utföras när vi är klara med 

hissbytet på samma plats. Vi hoppas att vi kan leva med skadorna för 

att slippa dubbla lagningar – det är troligt att vi kommer att skada vissa 

partier under hissbytet. 
 

Den obligatoriska ventilationskontrollen med sin rapport är inte klar. 

Olika coronarelaterade händelser har gjort att vi ansökt, och fått, en 

förlängd bahandlingstid till november 2020. 

 

Ballofix 

 

I lägenheten är det bra att du känner till var din ballofix – 

vattenavstängare – sitter.  

Med den kan du stänga av vattnet till din lägenhet. 

Beroende på lägenhet kan den sitta i badrum eller kök, i större 

lägenheter kan det finnas mer än en.  

 

Vi har tyvärr även sett att dessa avstängningskranar har byggts in/bort. 

Det senare är inte att rekommendera. 

 



Föreningsstämman 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner vid en extra 

stämma – när vi kan 

samlas igen 

På grund av den pandemi som pågår, med ett virus som är direkt 

dödshotande för äldre personer och allvarligt kan skada hälsan för 

yngre, ska fysiska möten undvikas. 

Regeringen har därför stiftat tillfälliga lagar som möjliggör för 

verksamheter att genomföra stämmor genom poströstförfarande och 

HSB har tagit fram ett anpassat underlag och rekommendationer. 

Brf Slottsskogen som har många äldre boende, någon över 70 år i 

ungefär var tredje lägenhet, följer de rekommendationer som finns och 

genomför därför en poströststämma. En sådan stämma kan inte 

genomföras på samma sätt som en vanlig fysisk, vilket hade varit att 

föredra. 

Alternativet med en digital stämma har valts bort då det alternativet 

sannolikt hade uteslutit en del medlemmar som inte använder digitala 

verktyg. Genom en poströststämma ges samtliga medlemmar samma 

möjligheter att delta och påverka med sin röst. 

Alternativet med en fysisk stämma utomhus innebär påtagliga 

svårigheter, t.ex. vädersituationen vid stämmans genomförande, vilken 

är omöjlig att förutspå flera veckor i förväg. 
 

Vid räkningen av rösterna kommer två medlemmar att delta, den ena 

utsedd av valberedningen, den andra direkt av medlemmar. Den 

rösträknare som också ingår i valberedningen kommer därmed att 

bytas ut. Rösträknare och protokolljusterare kommer att vara Petter 

Odenhall samt Bo Maniette. 
 

När resultatet är klart återkommer vi med ett nummer av vår tidning. 
 

 

Samtliga motioner kommer att distribueras i god tid innan en 

föreningsstämma som behandlar dem hålls. Styrelsen har bedömt att 

det hade kunnat uppfattas som rörigt och tvetydigt att distribuera 

motioner som inte behandlas, och att det bästa för att möjliggöra en så 

bra diskussion som möjligt av motionerna är att de distribueras i 

samband med motionsmötet och är aktuella för alla. Motionerna är 24 

till antalet och många består av olika delar som måste beslutas var för 

sig.  

 
 

Uppdaterade 

kontaktuppgifter 

 

 
 

 

 

 

 

Med jämna mellanrum brukar vi påminna om hur viktigt det är att våra 

kontaktuppgifter finns och är uppdaterade i HSB-portalen. Via 

hemsidan kan du logga in via bank-id eller skapa ett password.  

Väl inne kan du uppdatera din kontaktprofil, finna fakturor, se 

erbjudanden, få tillgång till juridisk rådgivning etc. 
 

Det är viktigt att vi har din mejladress och ditt mobilnummer om vi 

måste komma i kontakt med dig per telefon eller mejl t.ex. vid en akut 

händelse. I dagarna fick du ett brev med instruktioner hur du gör en 

uppdatering av din profil 

 

Brf Slottsskogen ingår här i en nystartad pilotgrupp inom HSB för 

digitala enkäter Tillsammans med HSB Göteborg genomför vi just nu 

en första enkät och har planer för fler – dessa distribueras via mejl.  
 

Du är välkommen med din återkoppling på den första enkäten senast 

28 juni 

 

 

  



Nya moms-regler 

 

 

Tidigare skedde avisering för IMD-el på våra månadsavier inklusive 

moms. Från och med nu ska momsdebiteringen på IMD-el 

specialredovisas och framgå på avierna. 

Den första eller någon av de första debiteringarna kan också innehålla 

en retroaktiv momsredovisning, med omräknat pris på IMD. 

HSB har informerat oss att i stort bör bostadsrättsföreningen eller den 

enskilde boende inte drabbas av några kostnadsökningar, även om 

enskilda avvikelser kan förekomma.  

Nytt blir att boende i bostadsrättsföreningar som har IMD kommer att 

få en avgiftsavi, där både kostnaden för förbrukningen av IMD samt 

moms för denna framgår. 
 

HSB utreder fortsatt frågan om vilken avdragsrätt som föreligger för 

den omsättning som ska momsdebiteras.  
 

På vår hemsida informerade vi 3 februari 2020 om ett utslag i Högsta 

Förvaltningsdomstolen i december 2019 där man fastställde att moms 

ska debiteras på IMD-el.  

 

 

IMD-el 

 
 

 

 

 

 

 

Med jämna mellanrum gör vi en referensmätning där vi ser vad IMD-

el-lösningen kostar jämfört den lösning vi hade tidigare, vi brukar 

använda oss av en exempel-lägenhet på 88 kvm (tre rum).  

Idag med IMD-el kostar elen i genomsnitt ca 3 400 kr för 12 månader 

med en förbrukning på ca 2500 kWh/år. Besparingen ligger i att 

individen inte betalar ”abonnemangskostnader” för elleverans och nät 

samt slipper  ”överföringskostnaden”, samt föreningens bättre el-pris.  

 

Överförings- och de två abonnemangskostnaderna beräknas per 

förbrukad kWh – med en årsförbrukning på ca 2500 kWh är dessa 

besparingar ca 1 918 kr/år/lägenhet. 

 

Du kan också själv kontrollera din förbrukning jmf en 

”normalförbrukning”, se dina egna förbrukningstrender även ner på 

per timme nivå genom verktyget CURVES. Inloggningsuppgifter har 

delats ut, om de har försvunnit kontakta föreningsexpeditionen. Här till 

vänster visas hur förbrukningen per månad kan jämföras.  

 

 

 

 

  

Beskärning av träd på 

gården och 

häckklippning 

 

 

Wefix som sköter vår gård, kommer att klippa häckarna och de 

gör det så försiktigt som möjligt för att häckhöjden inte ska 

påverkas mer än nödvändigt. Om det finns skadedjur eller 

liknande i någon häck behöver den behandlas och ev. också 

beskäras extra. 
 

Varje sommar kommer arborist från Wefix och beskär våra träd, 

vanligen i juli.  

Föräldrar med barn på gården ombeds hålla extra koll så inget 

barn skadas.  

Flytta din cykel om den står så den kan skadas av någon gren.  
 


