
Sammanfattning av år 2020

Till alla medlemmar i BRF HSB Kråkan
BRF Kråkans styrelse vill med dessa rader sammanfatta 2020, ett år som inte varit något annat likt med 
tanke på den pandemi vi levt i under så gott som hela året. 

Stämman

Årets stämma sköts på till slutet av juni med tanke på Covid-19. Stämman coronaanpassades och 
medlemmarna uppmanades att poströsta – en ny möjlighet som infördes av myndigheterna under året 
för att kunna genomföra en stämma ”i dessa tider”.

Vid årets stämma valdes en ny ordförande. Tack Lena för långvarig insats under många år och 
välkommen Anders på posten! Även fler nyval gjordes på stämman, årets styrelse presenteras i slutet av 
detta brev.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

OVK har varit en följetong under hela året men i slutet av året är vi äntligen klara. Rensningar av alla 
kanaler och justeringar av luftflöden till föreskrivna värden har utförts. Arbetet har även försvårats av 
Covid 19, vi erbjöd tex. boenden att utnyttja föreningslokalen alt. övernattningslägenheten under 
pågående arbeten i lägenheten.
Det är av största vikt att rätt fläkt installeras vid köksrenoveringen – kontakta alltid vår vicevärd Jan 
Högberg innan renovering. I våra stadgar anges att ”Installation av anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tillstånd” och styrelsen har beslutat ge vår vicevärd detta uppdrag.

Garage och parkeringsdäck

Föreningen har installerat 16 laddstationer varav 8 platser i garaget och 8 platser på parkeringsdäcket. 
Vi har sökt och fått beviljat ungefär hälften av investeringen från Naturvårdsverket. Kostnad för att 
använda en laddplats är 300kr/månad, elkostnad tillkommer på 250kr/månad samt att ordinarie 
kostnad för plats i garaget resp. på parkeringsdäcket ligger kvar varje månad.
Våra laddplatser ses som en investering, är bra för miljön samt höjer lägenhetsvärdet. Styrelsen anser 
inte att vår prissättning är hög i jämförelsen med andra BRF.

Under hösten har en bom med fjärrkontroll för öppning av bommen installerats på parkeringsdäcket. 
Borås Stad har även tagit bort de två skrymmande buskarna vid utfarten.
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Trivsel

Grillplatsen på Nötskrikan renoverades under våren med belysning, buskar, lådor med växter och dynor 
till  trädgårdsmöbeln, en möbel som målades om av ”tre glada amatörer”.

Vår boulebana på Nötskrikan invigdes tisdag 9 juni. Initiativet togs av Olle Jinnedahl som efter att vår 
ordförande Lena klippt bandet höll en kort genomgång av reglerna och ledde några provspelsomgångar. 
Under hösten har alla som önskat varit välkomna tisdagar och torsdagar till boulespel – med 
coronaavstånd! Alla BRFinnehavare är såklart även välkomna att använda banorna närhelst det passar.

Renoveringar och underhåll 

* Rengöring av balkongerna som vetter mot Södra Kyrkogatan har utförts under året. 

* De återstående fyra översta balkongerna på Nötskrikan åtgärdades med tanke på 
vattengenomträngning till underliggande lägenheter. 

* Tvättstugan på Tegnergatan 14 har renoveras, alla dörrar till gårdshuset på Berzeliigatan är bytta och 
även ventilationsaggregatet är utbytt.

* Nya sopkärl för plast och metall kom i månadsskiftet november/december. Tyvärr får inte metallkärl 
plats i soprummet på Nötskrikan, men alla har möjlighet att använda soprummet på Berzeliigatan. 
Många har efterfrågat dessa kärl och styrelsen hoppas att ändringen blir till nytta och glädje, men att 
alla fortfarande respekterar att frigolit slängs på sopstationerna och att inget över huvud taget placeras 
på golvet. Är kärlen fulla, vänd dig till våra sopstationer eller avvakta………. Vi måste alla hjälpas åt att 
trycka ner/platta till innehållet i de olika kärlen för att underlätta för varandra!

Inför 2021.........

Eftersom många ställt frågan vill vi även kort meddela att vi skjuter på fortsatt renovering av våra 
trapphus, troligen till 2022, med tanke på de olika projekt som vi har att genomföra.

Vi kommer inom kort att utlysa en extrastämma med anledning av att både sjukgymnasten och frisören 
lämnat sina lokaler. Vi hoppas och tror att en ombyggnad av lokalerna från hyreslokal till bostadsrätt 
gynnar hela föreningen. Som tidigare meddelats byggs sjukgymnastens lokal om till en tvåa medan 
frisörens lokal är större och blir en fyra. Mer  information följer vid kallelsen till stämman som endast 
sker med poströstning.
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Under 2021 ska vi även måla om byggnaderna på Berzeliigatan där soprum och cykelrum finns.

Vi fortsätter att underhålla våra gårdar enligt skötselavtal med HSB men även med ”vår egen Susanne” för det där
lilla extra på våra gårdar!

Till slut - några beslut 

• Styrelsen har beslutat att endast låna ut föreningslokalen/övernattningslägenheten till 
personer 18 år eller äldre.

• Styrelsen har beslutat att en BRF-innehavare kan behålla och fortsätta betala sin 
parkeringsplats för att på så sätt underlätta och höja värdet vid ev. försäljning av lägenheten 
även om fordonet säljs.

• Styrelsen vill slutligen meddela att avgifterna INTE kommer att höjas under 2021.

 

Med dessa rader önskar 

BRF Kråkans styrelse er ALLA

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Ordförande Anders Jansson
Vice ordförande Lena Hansson
Sekreterare Barbro Johansson
Ledamöter Adrian Moldoveanu, Hans Eliasson, Kerstin Dagborn, Kjell Fredriksson och Staffan Johansson
HSB ledamot Anders Larsson
Vicevärd Jan Högberg

Valberedning Ulla Elgmark och Per-Inge Andersson 
Revisorer Gunnel Bengtsson, Lars Ekberg suppleant

I Juletid – var aktsam med tända ljus!

I Coronatid - Håll ut, Håll avstånd och Visa hänsyn!
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