
Rapport sommar 2020       

Brf Bohusgården 
Inför sommaren vill styrelsen summera tiden som gått från senaste 

årsmötet till skrivande stund, slutet på Juni. Även vår verksamhet har 

präglats av Coronaepedemin och flera arbeten har fått flytta 

tidsmässigt, samt att styrelsen fått byta fokus på riktade insatser t.ex. 

utomhusjobb 

Trots en turbulent tid, där vi tyvärr fått skjuta på alla trevliga ide’er för 

samvaro till senare datum, har styrelsen sett att engagemanget för att 

hjälpa varandra i dessa tider varit enormt. Vi Hoppas kunna 

genomföra lite aktiviteter under sommaren i våra trädgårdar 

Här nedan finner ni information om gångna halvåret  

Ekonomi 

5 årsplan finns nu framtagen och vi har en klar och 

tydlig plan med hur underhållsarbetet ser ut de 

kommande åren. Med detta kan vi säkerställa, att inför 

kommande budgetår finns absolut inga behov av att 

höja avgiften. 

Vår uppdaterade underhållsplan finns numera i föreningen, där den är 

optimerad utifrån dagens förutsättningar, vilket innebär att mycket är 

borttaget och klassas som reparationer istället för att behöva 

schemaläggas enligt planerat underhåll. 

Föreningen har omsatt ett av de största lånen, som tidigare var bundet 

till räntan 1,47 %. Nya villkor är ränta på 1,25 % och vi har bundit 

lånet på 7 år. I samband med denna omläggning gjordes en extra 

amortering på 600 000:-. 



För övrigt jobbar styrelsen frekvent med att hitta nya intäkter och bl.a. 

kommer mangelrummen att utnyttjas på ett bättre sätt. Det blir nya 

förråd/lokaler och mer intäkter. En ny övernattningslägenhet är på 

gång i 1B och vi väntas dra in ytterligare tusenlappar nu när vi har 

gjort 4 st nya besöksparkeringar. 

OVK 

Samtliga hus utom 4B har genomgått OVK-besiktningen med godkänt 

resultat. I 4B stötte vi på patrull med 2 stycken kanaler, som bommat 

igen vilket betydde extra reparationer, detta gjorde att vi hamnade mitt 

i coronatiden. Besiktningen i 4B görs så fort pandemin 

lugnar ner sig och vi kan sjösätta jobbet utan några 

risker. I 3 hus sitter numera nya, större fläktar och i 

övriga 3 hus sitter det dubbla gamla fläktar.  

Fasader 

Utanför föreningslokalen är det numera plåt istället för 

schifferfasad. Att byta/foga om schiffer är en kostsam 

historia och därav är inplåtning en mer lättsam historia. Samma 

lösning sker under hösten 2020, då gäller det baksida 4A/4B där den 

extra ingången/utgången finns.
     Bild tagen av Klas 

Arvidsson 

 

 



Garage 

Under våren har samtliga garage 

städats noggrant samt alla väggar och 

tak har tvättats. På vissa sidor/gavlar 

kommer det att förbättringsmålas 

under hösten för ett mer och bättre 

helhetsintryck. I nedre garaget har vi även klätt in ett hörn med plåt, 

samt bytt en inspektionslucka som vittrat sönder.  

Solaltaner 

Våra fina solaltaner har under våren fått sig 

ett rejält lyft. Frontväggarna är numera i 

genomskinligt glas för fantastisk utsikt. Vi 

har förövrigt städat och sanerat alla 

balkonger samt bytt gamla och rostiga 

avluftarrör. Framtill har vi proppat trätrallen 

med hönsnät för att eliminera att fåglar 

bygger bo under trallen. Kom gärna med 

ide´er och tankar hur vi utvecklar dessa 

guldkorn än mer. 

 

Parkering 

3 fasta och 4 besöksparkeringar blev 

facit på det senaste projektet med att 

utöka parkeringsmöjligheterna för vår 

förening. Vi har nu 164 fasta och 14 

besöksplatser vilket känns bra utifrån 

rådande önskemål. Men framtiden 

innebär större efterfrågan och därav 

fortsätter arbetet på bred front med 

olika alternativ.                                                           Foto  Bengt Lundberg 



På våra innergårdar har det gjorts 3 separata platser för 

hantverkare/hemtjänst. Nya Gula P-tillstånd kommer att gälla. 

Framöver kommer alla fordon efter i och urlastning att behöva särskilt 

tillstånd annars gäller besöksparkeringen. 

Relining 

Under augusti/september kommer sista biten 

på stamrenoveringen under nät ske mellan 

Skandiavägen 3 och Skandiavägen 1. Berörda 

förråd samt garageplatser får separat 

information där vi önskar frilägga dessa. 

Alternativ erbjuds i föreningen. Men redan nu 

har vi tvingats till akutjobb gällande 

avloppsrören under trädgården. Dessa cementrör är i mycket dåligt 

skick och byts ut direkt samt att vi relinar det som går under 

trädgården för att slippa gräva upp den nya fina utemiljön. Vi byter 

även brunnar som är i dåligt skick.  

Arbetet till hösten pågår i ca 8 veckor med start vecka 33. 

Smått och gott 

• Nytt städbolag har tagit över efter SESO 

städservice. Lottas Hemstäd sköter nu städningen med 

bravur. 

• Vi har bytt till LED-armaturer i alla 

fastighetsskötarrum samt föreningslokalen. 

 

• Ny grillplats med avlastningsbord, kommer att 

byggas under sommaren 2020, vid vår lekplats. 

 

 



De växter, vid uteplatsen 4B som stod 

för tätt, har flyttats till slänten 

nedanför och nya fräscha växter 

kommer att planteras. 

 

Digitalisering Comhem 

Den 8:e september släcks det analoga tv-nätet ner och istället blir allt 

Digitalt. Separat information har gått ut till alla och vi hänvisar till 

vicevärden om man vill ha hjälp med detta. Kortfattat innebär det; för 

att kunna se tv framöver, behöver det göras en ny kanalsökning om 

tv:n är nyare än från 2008. Är tv:n äldre behövs antingen en ny tv eller 

en digitalbox som man kan beställa från Comhem. 

 

Foto skapat av Bengt Lundberg 

 

Ha en trevlig och avkopplande sommar önskar                 

Styrelsen Brf Bohusgården 

 


