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Eftersom vi har lekplatser
är det sedan 1 juli inte tillåtet att ställa askkoppar, röka, slänga fimpar eller snusrester på vårt område. 

Tips till rökare:

https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/cigarettgomma.html

Vi är bra på att återvinna plast!
1 december byter vi på prov ut ett kärl för restavfall (hushållsavfall) mot plaståtervinning. Provperioden pågår 
till sista januari.

Tvättstugans skötsel
Ingrid berättade att fredag 4 oktober och torsdag 17/10 gjordes det inte alls rent i maskinerna. Om man inte 
vet hur man får loss tvättmedelsfacket hjälper Ingrid Måhl till att visa. Lägg ett meddelande i Ingrids postbox, 
port 13, så får ni kontakt.
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Brandskydd åtgärd 1: Rökluckor
Några förråd är försedda med rökluckor. I dessa ska det innanför gallret vara fritt från isolering. Vi ber berörda 
förrådshavare plocka bort isoleringen senast 31 oktober. Ta gärna en plastsäck i Trädgård/grill. Lägg glasullen i 
säcken, knyt och ställ i trädgård/grill som grovsop, skriv “glasull” på en lapp.

Brandskydd åtgärd 2: Mattor i entréer och utanför lägenhetsdörrar
Det brandskyddsföretag som gör vår årliga kontroll ger oss anmärkning på att det ligger mattor i entréer 
ochutanför lägenhetsdörrar. Entrémattorna är visserligen godkända ur  brandsynpunkt, men anses vara ett 
möjligt hinder vid släckning och utrymning. Vi har sagt upp avtalet fr o m 1 januari. Då kommer också vår SBA-
ansvarige Sina att vara extra noga med denna punkt, dvs att vi inte ska lägga mattor av något slag i trapphus 
invid lägenhetsdörr.

Garage
Vi funderar på hur vi kan inviga vårt nedersta plan, festkommittén tänker ut en liten trevlighet. Vårt 
nyrenoverade garage behöver vi vara rädda om.  Skulle en bil läcka olja rekommenderar vi att man skaffar 
droppskydd till sin parkeringsplats.  På Bilia kostar ett sådant 149 kr.  Vid den årliga fastighetsbesiktningen 
inspekteras garageplatserna, och finns det skador av oljeläckage beställer vi lagning som debiteras respektive 
garagehyresgäst. Vid uppsägning av plats görs också en syn.

Markis
Styrelsen har fått frågor om markis på fönster som inte har balkong. Vi frågade kommunen som svarar:

En markis utan reklam eller företagsnamn som endast fungerar för sol och är infälld stora delar av året 
samt kvällstid är inte bygglovspliktig.

Farideh har fått i uppdrag att ta fram förslag på de markismodeller som kan bli aktuella för raka fönster samt 
burspråk. Vill någon bidra med förslag lämnar man dem till Farideh, port 11, före jul.

Tyget ska vara antingen exakt som de smalrandiga eller snarlikt.
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Fukt i port 15 igen
Möjligen är det fel i avledningen av dagvatten. Via inspektionsbrunnar kan man filma och se hur det står till i 
rören. Vår betongkonsult för garagearbetet bjuder på att titta på ritningar. Sedan kan vi gå vidare med rätt 
åtgärd.

Budget
Styrelsen har haft budgetmöte. Här finns några punkter att känna till.

● Medan vi hade swap-lånen var vårt utrymme för amorteringar och underhåll 63 kr per kvm. Nu är det 
cirka 213 kr/kvm.

● Banken kräver att vi amorterar ytterligare 90 000 kr per år, totalt 470 000 kr/år. Detta har vi berättat 
om tidigare.

● Avskrivningarna för 2020 ligger på cirka 1,7 miljoner.
● För att klara av ökat amorteringskrav behöver vi per 1 januari 2020 höja månadsavgifterna  och 

hyrorna. Med exakt hur mycket tar styrelsen beslut om 11 november.
● I resultatprognosen har vi ett minusresultat på cirka 1 miljon, vilket beror på avskrivningar. Observera 

att vår likviditet inte påverkas av denna siffra. 
● Kassaflödesprognosen visar per sista december i år att vi har likvida medel på drygt 1 miljon. Vi har 

ränta hos HSB på 0,1%, vilket är mer än vad banken ger (0%).
● Kommande större underhåll blir byte av hissar och tvättstugeutrustning, men först om några år hoppas 

och tror vi.
● Vi har en räntekänslighet på 12, vilket innebär att om räntan går upp 1 procent behöver vi höja 

bostädernas månadsavgifter och hyror med 12%. År 2022 kan vi vara nere i 11,7, och 2024 kan vi vara 
nere på 11,2.

● Vår belåning är just nu, med alla stora underhåll gjorda, 12 336 kr/kvm bostadsyta i bostadsrätter. Det 
finns många föreningar som har liknande stora underhåll framför sig och börjar på den summan. Vi har 
det alltså bättre ställt än dessa BRF:er, men siffran ska helst inte överstiga 10 000 kr/kvm. 

● 28 september löpte två lån ut, ett på 15 miljoner och ett på 8 miljoner. De är nu bundna. Ett tredje lån 
(av våra fyra) förfaller 20 december, lånesumman är 8,99 milj kr. Styrelsens ekonomiansvariga 
fortsätter att bevaka ränteläget.

● Styrelsen ser hela tiden över utgifter. I år kommer vi inte att köpa in någon gran. 5 meter gran är mysigt 
och vackert, men kostar 7 000 kr inklusive transport och belysning.

De kommande åren behöver vi arbeta för att få siffran på belåningen att sjunka till 10 000 kr/kvm. Det innebär 
att vi behöver fortsätta att höja hyror och avgifter några procent i taget, och med den takt vi ser just nu är vi 
nere i 11 932 kr år 2024. Bostadsrättshavare kan lämna motioner till stämman om en snabbare takt med 
förslag på finansiering.

Hälsningar, Styrelsen
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