
 1(2) Nov 2017 

 

RAPPORT FRÅN INFORMATIONSMÖTET  

DEN 18/10–17 

 

Det var ett riktigt välbesökt informationsmöte – vilket vi i styrelsen så klart upp-
skattar och vi hoppas att alla närvarande uppskattade informationen. Nedan är 
några av punkterna som belystes. 

• Tomträtten – tre representanter från fastighetskontoret berättade för oss hur 
processen kommer att förlöpa i samband med att föreningen får ett nytt tom-
rättsavtal jan 2025. De visade även ett par fall från Malmö som fått nya avtal i 
närtid. Under 2023 kommer det att bli förhandlingar i ärendet. Där finns in-
tresseorganisationer som vill få förändringar till stånd för bostadsrättsföre-
ningar. Även fastighetskontoret har fått ett uppdrag av kommunfullmäktige att 
utvärdera alternativa tillvägagångssätt för värderingen av tomträtterna. Vi 
hoppas såklart att det blir något till det bättre för oss.  

• Månadsavgiften är en funktion av samtliga kostnader för föreningen inklusi-
ve planerat underhåll enligt underhållsplanen. 

• Bredband – en extra stämma i början på 2018 får avgöra om vi ska ha kollek-
tivt bredband eller inte. Därefter väljer styrelsen en lämplig leverantör av dem 
som står till buds just då. Just nu ligger prisintervallet på mellan 60–80 
kr/mån. 

• Där har kommit en ny ekonomisk lag – som betyder att vi måste ha en extra 
stämma i vår, alltså inte bara p g a bredbandet. 

• Nytt låssystem är på G – upphandlingen är på slutfasen samt är en enkät till 
alla medlemmar på väg ut. Där får ni möjlighet att tycka till ang. t ex öppet-
tider för portarna. Vi ska gå ut med bättre information om hur taggarna ska 
användas, då de varit lite sega vid inpassering till miljöhusen. Håll taggen bara 
stilla vid knappsatsen så blir det bra! 

• Relining – våra rör är i sådant skick att det är dags att serva dem – och det blir 
genom relining, d v s befintligt rör får en beläggning på insidan. Det blir som 
ett rör i röret. Detta är avsevärt billigare än att gräva ut befintliga rör och er-
sätta dem med nya. En projektledare kommer att rekryteras till detta jobb. Ut-
förandet blir under 2018. Försäkringsfrågan kring relinade rör kommer också 
att undersökas. 
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• Ny tvättmaskinspark har vi i 36-huset, som är under utvärdering. Enkäter 
om detta har delats ut till berörda i de trappor som tvättar i aktuell tvättstuga. 

• Entréerna och parkeringarna kommer att renoveras. I samband med det kikar 
vi på laddstolpar för elbilar.  

• De nya trädgårdsmöblerna har kommit. Allra först kommer vi att ersätta alla 
trasiga trädgårdsmöbler med nya. Övriga möbler monterar vi ihop tillsammans till 
våren med en festlig inramning i form av exempelvis, lite grillning. 

• Inom några veckor är det dags för första advent mys – missa inte det! 
• Valberedningen presenterade sig och berättade hur man jobbar framåt för att 

finna lämpliga kandidater till styrelsearbetet.  
• E-postutskick – alla medlemmar har tillgång till HSB-portalen och under mina 

sidor/min profil, https://malmop.hsb.se/MinaSidor/Sidor/minprofil.aspx kan man 
uppdatera sin aktuella e-postadress jämte all annan information.  Därmed kan vi i 
styrelsen snabbare och miljövänligare få fram budskap till medlemmarna. 

 

Styrelsen i brf Erikslust 

 


