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Beslut från Styrelsen 
Nytt elavtal - Styrelsen har tecknat ett nytt elavtal med Kraft & Kultur som kommer fortsätta 
leverera grön el till oss de kommande tre åren. Med grön el menas att all el kommer från 
förnyelsebar energi såsom vind, vatten, sol och biobränsle. Kraft och Kultur levererar främst 
vattenkraft men även lite vindkraft. Det nya priset kommer bli 120 öre/kWh vilket ger en sänkning 
med 40 öre/kw från tidigare avtal. Då vi efterskottsfakturerar elförbrukningen kommer det nya 
priset att synas på avierna först efter nyår. I priset om 120 öre/kWh ingår förutom själva 
elförbrukningen även skatter och avgifter från leverantörerna. Mer om detta finns att läsa på 
hemsidan under rubriken IT, el och TV 
 
Allmän information 
OVK – Sotningen är genomförd och under denna uppdagades ett antal brister i lägenheter som 
måste åtgärdas innan mätningarna kan göras. De boende som är berörda har fått meddelande om 
vad de behöver fixa och när det skall vara klart. Mätningarna kommer att göras under oktober 
månad. Detta arbete kräver access till lägenheterna och samtliga lägenheter kommer att få en 
separat avisering när det är dags hos just er. 
 
Förvaltar- och föreningsfrågor 
Vattenskador – På grund av felaktigt genomförda renoveringar i lägenheter har vi haft väldigt 
många vattenskador under året. Detta medför kostnader för föreningen och då det varit ovanligt 
många under året kan detta medföra att vi behöver höja avgiften inom kort. Något vi i styrelsen vill 
påpeka är att det är av yttersta vikt att ni kontaktar styrelsen innan ni gör om i lägenheterna så att ni 
inte gör något i lägenheten som föreningen inte accepterar vilket i vissa fall resulterat att hela 
renoveringen fått göras om. Handlar det om mindre saker såsom vilken färg det är på innerväggen 
behöver ni inte säga till men vid alla större ingrepp i badrum, kök, rivning av väggar, uppsättning av 
nya väggar m.m. skall ni kontakta styrelsen innan arbete påbörjas. 
 
Övrigt 
Återplantering av växter – Rabatterna vid Ka 11, Ka 16 och Kö 6-8 är klara för plantering och de 
kommer snart att vara fyllda med växter igen. 
 
Tvättstugorna – Tvättstugorna rustas upp med bland annat nya strykbrädor, nya dammsugarsystem 
och inom kort kommer maskinerna att stängas av automatiskt på nätterna då vi har haft problem 
med att det tvättas om nätterna och detta stör boende i anslutning av tvättstugorna. 
 
Höststädning – Lördag den 25/10 klockan 10:00 träffas vi vid föreninglokalen och fördelar 
uppgifter för att fixa utomhusmiljön i föreningen inför hösten. 
 
 
 
Nästa nummer av Brandsöborna är planerad att komma ut i december. 
 
Hälsningar styrelsen 


