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Budget	  2015	  
Just	  nu	  pågår	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  	  
budget	  för	  2015	  som	  kommer	  presenteras	  	  
på	  stämman	  nästa	  år.	  I	  den	  kommer	  

medlemsavgifterna	  ligga	  oförändrade.	  På	  
grund	  av	  nya	  regler	  kring	  avskrivningar	  och	  

planerat	  underhåll	  och	  renoveringar	  kommer	  
budgeten	  visa	  på	  ett	  ”negativt	  resultat”.	  Men	  	  
vi	  har	  bra	  med	  pengar	  i	  kassan	  så	  den	  

ekonomiska	  situationen	  ser	  relativt	  positiv	  ut.	  
Fortlöpande	  jobbar	  styrelsen	  med	  att	  se	  över	  
avtal	  och	  andra	  åtgärder	  för	  att	  hålla	  nere	  

föreningens	  kostnader.	  
	  

Försäljning	  av	  hyresrätt	  
I	  januari/februari	  2015	  kommer	  en	  3:a	  i	  46:an	  
att	  läggas	  ut	  till	  försäljning.	  Hyresrätten	  är	  

uppsagd	  och	  hyresgästen	  avflyttad.	  
	  
Försäljningen	  kommer	  att	  genomföras	  med	  

hjälp	  av	  Husman&Hagberg,	  vi	  fick	  en	  bra	  
kontaktperson	  där	  som	  värderat	  lägenheten.	  	  

Vi	  fick	  även	  ett	  erbjudande	  om	  20%	  rabatt	  på	  
mäklararvodet.	  Enligt	  mäklaren	  är	  det	  
attraktivt	  med	  ”renoveringsobjekt”	  just	  nu	  och	  

vi	  kommer	  därför	  att	  lägga	  ut	  lägenheten	  till	  
försäljning	  i	  befintligt	  skick.	  Accepterat	  pris	  
kommer	  att	  vara	  2.295.000	  kr,	  men	  vi	  hoppas	  

såklart	  på	  en	  budgivning!	  
	  

Underhållsplan	  2015	  
Under	  2014	  har	  vi	  jobbat	  fram	  en	  långsiktig	  
underhållsplan	  för	  att	  kunna	  prioritera	  

renoveringar	  av	  husen.	  Denna	  kommer	  att	  

läggas	  ut	  på	  hemsidan	  så	  att	  alla	  kan	  ta	  del	  av	  
den	  när	  den	  är	  klar.	  Planen	  innehåller	  både	  

absolut	  nödvändiga	  åtgärder	  och	  kosmetiska	  
förbättringar.	  Allt	  för	  att	  vi	  medlemmar	  och	  
husen	  ska	  må	  så	  bra	  som	  möjligt!	  Om	  du	  har	  

förslag	  eller	  önskemål	  om	  vad	  planen	  bör	  
innehålla	  går	  det	  bra	  att	  maila	  till	  
brfboren@gmail.com	  

	  
Renovering	  av	  trapphus	  2015	  
Då	  försäljningen	  av	  en	  hyresrätt	  ger	  oss	  mer	  

pengar	  i	  kassan	  har	  styrelsen	  beslutat	  att	  
genomföra	  en	  renovering	  av	  trapphusen.	  Just	  
nu	  tar	  vi	  in	  offerter	  för	  att	  måla	  väggar	  och	  tak,	  

byta	  belysning	  och	  byta	  lägenhetsdörrarna	  till	  
en	  högre	  säkerhetsklass.	  Tanken	  är	  att	  detta	  
ska	  genomföras	  under	  2015.	  Har	  du	  önskemål	  

eller	  idéer	  så	  hör	  av	  dig!	  
	  
Enligt	  våra	  stadgar	  så	  tillhör	  lägenhetsdörrarna	  

lägenheten.	  Det	  betyder	  att	  vi	  inte	  kan	  byta	  
dörrar	  om	  vi	  inte	  får	  ditt	  godkännande.	  Vi	  
kommer	  att	  dela	  ut	  ett	  godkännande	  som	  du	  

skriver	  under	  och	  lämnar	  till	  oss.	  Kostnaden	  för	  
dörren,	  dörrkarmen	  och	  bytet	  kommer	  
föreningen	  att	  stå	  för.	  

	  

Motioner	  inför	  årsstämman	  
Senast	  den	  sista	  januari	  2015	  vill	  vi	  ha	  in	  din	  
motion	  inför	  årsstämman	  för	  att	  den	  ska	  tas	  

upp.	  Det	  finns	  inga	  regler	  om	  vad	  man	  kan	  
motionera	  om,	  men	  en	  rekommendation	  är	  	  
att	  bara	  ta	  upp	  sådant	  som	  kräver	  ett	  

stämmobeslut.	  	  
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Hur	  man	  skriver	  är	  upp	  till	  var	  och	  en,	  men	  det	  
finns	  några	  regler:	  

1.	  Motionen	  måste	  innehålla	  motivering	  och	  
bakgrund	  till	  förslaget	  samt	  ett	  förslag	  till	  
beslut	  som	  stämman	  ska	  ta	  ställning	  till.	  

2.	  Motionen	  måste	  vara	  undertecknad	  av	  
motionären	  och	  lämnas	  skriftligt	  på	  papper	  till	  
styrelsen.	  

3.	  Motionen	  måste	  lämnas	  till	  styrelsen	  inom	  
föreskriven	  tid	  för	  att	  kunna	  behandlas	  under	  
årsstämman,	  dvs.	  senast	  den	  31	  januari.	  

	  
Saker	  som	  styrelsen	  kan	  besluta	  om	  utanför	  
stämman	  kan	  du	  skicka	  direkt	  till	  oss	  som	  

förslag	  så	  tar	  vi	  upp	  det	  på	  nästa	  styrelsemöte.	  
	  

Styrelsemöten	  2015	  
Vi	  kommer	  fortsätta	  att	  ha	  styrelsemöten	  var	  

annan	  månad.	  Kl.19	  samlas	  vi	  i	  styrelserummet	  
och	  den	  första	  kvarten	  är	  du	  välkommen	  att	  
delta,	  då	  kan	  du	  ställa	  frågor	  och	  lämna	  förslag	  

till	  oss.	  Öppna-‐kvarten	  som	  vi	  kallar	  det!	  
Planerade	  styrelsemöten	  2015:	  

• 2	  februari	  

• 30	  mars	  
• 1	  juni	  
• 31	  augusti	  

• 5	  oktober	  
• 7	  december	  

	  

Ny	  Vice	  värd	  -‐	  Håkan!	  
Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  utse	  Håkan	  Löthman	  
till	  Vice	  värd.	  Hans	  främsta	  uppgift	  är	  att	  ha	  en	  
övergripande	  koll	  på	  våra	  hus	  och	  byta	  lampor,	  

se	  till	  så	  att	  brandvarnarna	  fungerar	  och	  att	  	  
det	  inte	  står	  skräp	  med	  mera	  i	  trapphus	  och	  

källargångar.	  När	  något	  behöver	  repareras	  	  
eller	  t.ex	  städfirman	  behöver	  kontaktas	  så	  
sköter	  han	  det.	  Till	  honom	  kan	  ni	  också	  vända	  

er	  om	  ni	  behöver	  hjälp	  med	  att	  kontakta	  en	  
hantverkare	  för	  reparationer	  i	  er	  egen	  
lägenhet.	  Håkan	  når	  ni	  på	  telefonnummer:	  

070-‐363	  45	  23	  
	  

Tänk	  på	  brandrisken!	  
Nu	  när	  den	  mörka	  årstiden	  hägrar	  är	  det	  

många	  som	  tänder	  levande	  ljus,	  detta	  är	  också	  
en	  av	  orsakerna	  till	  flera	  lägenhetsbränder.	  	  
I	  trapphusen	  och	  i	  källarna	  finns	  det	  

brandvarnare.	  I	  varje	  trappuppgång,	  1	  trappa	  
upp,	  finns	  en	  brandsläckare.	  Men	  det	  är	  du	  
själv	  som	  ansvarar	  för	  att	  ha	  en	  fungerande	  

brandvarnare	  i	  din	  lägenhet.	  	  
	  
Testa	  så	  att	  din	  brandvarnare	  fungerar	  och	  var	  

noga	  med	  att	  släcka	  alla	  ljus	  så	  minskar	  vi	  
risken	  att	  drabbas	  av	  en	  brand!	  

God j u l  
& 

Go t t  ny t t  å r !  
Önskar	  	  

Sophie,	  Birger,	  Johanna,	  Anna-‐Pia,	  	  
Lena,	  Aron	  och	  Sandra	  


