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Sista minuten!
På de aktuella avgifts/hyresavier
som distribuerats (Q1 2015) har
det tyvärr smugit sig in ett
feltryck som inte var avsett för
vår förening. Längst ner på
avierna står texten:
”Den 15 januari byter vi portkod.
Den nya koden är 8932”.
Som alla känner till använder vi
inte koder i BRF Gäddan –
informationstexten är avsedd för
annan förening men har av
misstag hamnat på våra. HSB
Stockholm och styrelsen ber om
ursäkt för detta samt den sena
distributionen av avierna.

Ny parkering
Som fler av er kanske noterat
så finns det nu äntligen
tillgång på nya
parkeringsplatser. Den nya
parkeringsplatsen är belägen
bakom våra nuvarande
kallgarage – mot Tyresö
rackethall. Här finns 17 nya
parkeringsplatser för våra
medlemmar samt 14
betalplatser för gäster. På sikt
kommer samtliga nuvarande
gästplatser att flyttas ner till
denna yta.
Är du i behov av en
parkeringsplats vänder du dig
till HSB Servicecenter på
telefon 010-442 11 00.
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Varmvatten
Under de senaste veckorna har samtliga bostadsrättshavare
informerats beträffande den kommande införseln av individuell
varmvattenmätning (IMD). Det innebär att Du fått information
om just Din förbrukning under en period om ett år.
Den individuella mätningen tas i bruk den 1/3-2015, vilket
innebär att du kommer att få besked om din månatliga kostnad
på de avier som skickas ut under juni. Första månad att betala
blir alltså 1/7-2015. Varmvattenförbrukningen kommer att
specificeras precis som nuvarande elförbrukning på varje
månadsavi.
Kostnaden för varmvatten är en av de enskilt högsta
kostnaderna för föreningen och syftet med införandet av IMD
är att få ner totalförbrukningen.
I föreningar och flerbostadshus där detta införts har kostnaden
för varmvatten sjunkit med mellan 25-30%.
IMD kommer i nuläget enbart att omfatta våra bostadsrätter.
Förhandlingar angående hyresrätterna pågår för närvarande
och kommer att aviseras vid senare tillfälle.
Du som har tillgång till egen dator kan följa Din egen
förbrukning av såväl el som vatten. För detta behöver Du en
personlig kod som Du kan kvittera ut på vår expedition under
våra ordinarie öppettider (dessa hittar Du på baksidan av detta
nyhetsbrev).
IMD har planerats och kalkylerats in i vår nuvarande budget
och innebär att vi inte kommer att sänka några avgifter som
kompensation. Vi har inte höjt avgifterna under 2014 och med
införandet av IMD räknar vi inte heller med någon
avgiftshöjning under 2015.
Tips på hur Du kan minska Din varmvattenförbrukning hittar
Du på följande sidor.

TIPS!
Kalendern som Du
fått i brevlådan från
Tyresö Kommun
innehåller massor
av bra tips på hur
Du sorterar Dina
sopor vad som ska
slängas på
kretscentralen och
annat smått och
gott. Läs den!

Tänk på att julen är
den tid då vi har
som mest
lägenhetsbränder.
Glöm därför inte att
ha uppsikt över Dina
levande ljus och
lämna aldrig
hemmet utan att
först kontrollera att
Du släckt ljusen.

Efter julen slänger
Du julgranen, riset
och andra växter
och blommor på den
kompost som finns
belägen bakom
miljöhus 3, alltså
mellan Sikvägen 55
och 57.

Här följer några enkla tips på hur Du kan
minska Din vattenförbrukning
Vi använder vatten till mycket i våra hushåll – matlagning,
dusch, toalett, tvätt och disk bland annat. Varje svensk gör
av med ca.160 liter vatten/dygn. Av varmvattnet spolar vi
bort ungefär 40% i köket och 60% när vi duschar, badar
och tvättar oss..
Genom att använda vattnet på ett smart sätt kan Du
minska både vattenmängden och energiåtgången.
Visste Du till exempel att en enda droppande kran slösar
bort ca.55 liter vatten/dygn.
•

En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10
minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten. Spara vatten genom att duscha kortare tid.

•

Duscha istället för att bada i badkar.

•

Det går åt 50 liter vatten för en tvätt. Spara vatten genom att fylla tvättmaskin ordentligt innan
start.

•

Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut
cirka 6 liter vatten.

•

Det går åt 15 liter vatten för en disk. Spara vatten och fyll diskmaskinen innan start.

•

Beroende på modell motsvarar en spolning på en snålspolande toalett cirka 2-4 liter vatten.
Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten,
vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.

•

Många förfasas över sin vattenräkning. ”Den kan omöjligen stämma, vi som inte ens har
diskmaskin.” Men man bör komma ihåg att en modern diskmaskin diskar med mindre än en
femtedel av den vattenmängd som går åt vid en handdisk.

Nya lekplatser
I vårt förra nyhetsbrev aviserade vi om
anläggande av nya lekplatser - nu är
beslutet fattat!

Våra nuvarande lekplatser har sannerligen gjort
sitt. De sjunger nu på absolut sista versen och
skulle vi inte göra något åt den rådande situationen
skulle de innan 2015 års slut förmodligen klassas
som farliga enligt rådande EU-regler.
Inom styrelsen har det under de senaste åren
diskuterats flitigt hur vi skulle kunna göra dessa
ytor mer attraktiva och i vårt förra nyhetsbrev
efterlyste vi förslag och delaktighet från framför
allt barnfamiljer.
Efter ett idogt arbete med lekplatskonsulter,
leverantörer och andra föreningar har vi nu klubbat
igenom ett förslag som blir verklighet till
sommaren 2015.
Det här innebär att alla barn i vår förening kommer
att få riktigt roliga och underhållande ytor att leka
på, något som givetvis också kommer att höja
föreningens attraktionsvärde!

Fler glädjande besked
Stora besparingar
Det tål att nämnas igen. Som vi alla känner till så
kostar det ju att driva en bostadsrättsförening och
med lån på dryga 200 miljoner så blir det ju en del
räntekostnader. Styrelsen har under de senaste åren
tillsammans med ekonomiska rådgivare arbetat hårt
med att få ner dessa kostnader. Tack vare smarta
placeringar, lågt ränteläge och omsättningar av
befintliga lån så sparar föreningen i nuläget in ett par
miljoner/år genom minskade räntekostnader.

Ökade försäljningspriser
Minns ni?
Vid en extrastämma för några år sedan var det någon som
påstod att värdet på våra lägenheter skulle sjunka efter det
nu avslutade stambytet.
Vi kan verkligen bevisa motsatsen. Köparna slåss praktiskt
taget om våra 2:or och nyligen sattes försäljningsrekord på
en av våra 3:or till priset av 2 miljoner!!

IMD - El
2007 fattade styrelsen beslut om införandet av IMD på el, vilket
innebar att Du som boende inte längre behövde betala separat
nätavgift och att föreningen kunde köpa upp el hos den bästa,
billigaste och/eller pålitligaste leverantören.
Under perioden sedan införandet har nätavgiften höjts med i
genomsnitt 65 procent i Tyresö. Totalt har därmed våra
medlemmar och hyresgäster genom beslutet att införa IMD på
el under denna period från 2007-2014 sparat in i runda tal
drygt 6 miljoner kronor.
Ytterligare besparingar är att vänta då vi nyligen skrivit avtal
med Home Solution angående utbyten och underhåll under
kommande år. Dessutom pågår i skrivande stund förhandlingar
med nya elleverantörer för att få ner elpriset ytterligare.

Föreningens ekonomi
Som Du kan läsa ovan så har föreningen liksom de flesta större
bostadsrättsföreningar avsevärda lån.
Usch, tänker Du tror att ekonomin säkerligen är ansträngd och
att ytterligare höjningar och besparingar är att vänta.
Då kan vi lugna Dig och samtidigt meddela att de ca.75
hyreslägenheterna i föreningen är ett kapitaltillskott som står
på tillväxt till vår ekonomi och som ständigt (varefter de säljs)
bidrar med pengar till föreningens kassa. Med det sagt hoppas
vi att våra hyresgäster blir långvariga.
Styrelsens ambition är att inte höja avgifterna om det inte är
absolut nödvändigt.

JULSTÄNGT
Nu stänger vi vår expedition för lite välbehövlig ledighet
och för att ladda för ett nytt spännande år med nya
utmaningar. Vi öppnar igen den 7 januari 2015 och har
därefter öppet enligt nedan. Som vanligt är det jämna
onsdagar mellan 18:30-19:30 som gäller.
7 januari
21 januari
4 februari
18 februari
4 mars
18 mars

1 april
15 april
29 april
13 maj
27 maj
10 juni
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