
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017-10 Ordförandens syn på saken 

  
BRF Basilikan har under sommaren och början av hösten bland 
annat gjort följande: 

 Förhandlat om avtal för hissar där kostnaden sänks med ca 
7,5% för 2018.  

 Vi har införskaffat nya mattor i trapphusen som har varit 
ett lyft för trapphusen, samt införskaffat 10 extra stolar 
till föreningslokalen.  

 Kaprisvägen 2 och Sellerivägen 2 har fått dörröppnare 
installerade och vi väntar fortfarande på att tröskelrampar 
ska installeras. 

 Underhållsplan har följts förutom målning av uteplatser. 

 Bolagsverket har krävt in svar om föreningen har verklig 
huvudman, detta i jakt på penningtvätt. 

 Lagt ner många timmar på att undersöka/förstå lagar, 
samt besvara skrivelse angående rökfria fastigheter. 

 Höjt hyresavtalet för parkering från 150 till 200 kr per 
månad. 

 Omsatt ett lån till ny ränta från 3,36% till 1,05% 

 Genomfört yttre besiktning av fastigheterna som ligger till 
grund för kommande underhåll. 

 
Vad vi inte har hunnit genomföra som var planerat är målning 
av uteplatser. Fukten i trät var för högt för att grundmåla och 
styrelsen hade inte varit ute i god tid för medlemmar att ta 
bort växter m.m. så att målning skulle ha kunnat genomföras, 
planen är nu att ta in offerter för att få in prisbild och att 
genomföra målningen under våren 2018. 
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FÖRENINGENS EKONOMI är under fokus under oktober/ 
november och vad vi kan se så här långt är att kostnaderna för 
fjärrvärme/el/vatten/fastighetsförvaltning ökar med ca 2% från 
och med 2018 och det finns en risk att vi inte klarar av att 
sänka övriga utgifter motsvarande och därmed behöver höja 
avgifterna. Vi har sänkt kostnaderna för drift under perioden 
från årsmötet till oktober månad i förhållande till föregående 
år men vi är osäkra på om vi klarar av att sänka kostnaderna 
samt bibehålla standarden för medlemmarna utan att höja 
avgifterna. I november kommer styrelsen att gå igenom 
ekonomin med HSBs ekonom då vi har bättre möjlighet att 
förutsätta om vi kan bibehålla avgifterna eller om vi måste höja 
avgifterna. Vi jobbar dock hårt på att avgiften för 
bostadsrätten ska vara stabil och förutsägbar. 
 
Sedan 2013 har våra tillgångar sjunkit med ca 1,2 miljoner per 
år i bokföringen mot beräknade 1,1 miljoner. 
Det finns olika sätt att komma tillrätta med problemet, sänka 
kostnaderna, höja avgifterna eller en kombination av de båda. 
Så även om vi i resultaträkningen går plus så räknar 
staten/ekonomerna med att vi går minus p.g.a. att vi förväntas 
slita på våra tillgångar med 1,1 miljoner per år och därmed 
sänks våra materiella tillgångar med 1,1 miljoner per år. Om 
föreningen skulle göra det enkelt för sig så skulle vi behöva höja 
avgiften med ca 176 kr / månad för en 4a och 137 kr/månad för 
en 3a, baserat på utfallet från 2013 tills nu för att täcka 
skillnaden. Styrelsen bedömer att årets resultat ska vara i 
balans men det beror framförallt på låga räntekostnader, 
sänkta driftkostnader samt uppskjutet underhåll. 
 
I fortsättningen bör vi som förening räkna med en höjning av 
avgiften med 2% per år. 
 
 
 
Ulf Westerbacka 
http://www.hsb.se/malardalen/basilikan 


