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Budgetinformation  
Månadsavgiften höjs med 0,5 %, (kallhyra).  Uppvärmning: höjs med 3,57 %. 

Kabel-TV: oförändrad avgift.  Garage: oförändrad avgift. 

  Internet: oförändrad avgift. 

Exempel på månadshöjning: 

37 m2 = 24 kr,  62 m2 = 38 kr, 78 m2 = 48 kr, 85 m2 = 53 kr, 95 m2 = 58 kr. 
 

Månadsavgiften höjs varje år i takt med att marknadspriser för el, vatten, värme etc. höjs.  

I avgiften ingår vatten, värme, kabel-TV (Com Hem) samt bredband (Bredbandsbolaget). 
 

Åtgärder/verksamhet år 2015 
o Byte och injustering av samtliga radiator-och stamventiler för värmesystemet hus 1-11. 

o Systematiskt brandskyddsarbete inkl. provning rökluckor 

o Årlig service på tvättutrustningen 

o Byte av yttre fönsterbågar + drevning  

o Kittning av fönster i balkongdörrar 

o Löpande underhåll. 

o Sommarjobbare har utfört bl.a. högtryckstvätt av garageportar. 

o Påtalade brister i samband med säkerhetskontroll av lekplatser har åtgärdats. 

 

Planerade åtgärder/underhåll år 2016 

 Byte och injustering av samtliga radiator-och stamventiler för värmesystemet hus 13-23. 

 Systematiskt brandskyddsarbete inkl. provning rökluckor 

 Byte av yttre fönsterbågar + drevning.  

 Den årliga servicen på tvättutrustningen. 

Kommande större åtgärder (har redovisats i årsberättelsen sedan 2008) 

Enligt underhållsplanen är byte av avloppsstammar samt ledningar för varm- och kallvatten 

inplanerat att utföras under perioden 2021-2023.  
 
 

 

Andrahandsupplåtelse 

Genom ändring i bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening möjlighet att ta ut en årsavgift 

för andrahandsupplåtelsen med 10 % av gällande prisbasbelopp, vilket även finns i föreningens 

nya stadgar. För år 2016 blir beloppet 4300 kr.  

Beloppet införs på månadsavierna med en 1/12 av årsbeloppet.  

Den nya regeln gäller för alla andrahandsupplåtelser fr.o.m. 2016-04-01. 

  



 

 

Advent - Jul – Levande Ljus – Brandfara 
För att vi alla tryggt skall kunna njuta av den stämning levande ljus ger, 

erinrar vi om brandskyddsföreningens råd och tips: 

 Kolla att brandvarnaren fungerar och investera gärna i en s.k. brandfilt och 

en pulversläckare. 

 Undvik mossa och andra lättantändliga dekorationer i adventsljusstaken, som 

helst skall vara i keramik eller metall. 

 Blås alltid ut ljusen innan du lämnar ett rum. 

 Placera inte tomtebloss i granen. 

 Låt aldrig barn vara ensamma i rum med levande ljus. Förvara tändstickor på 

ett barnsäkert sätt! 

 Andra vanliga brandorsaker värda att ägna en tanke under hela året är 

kokande olja eller annat fett på spisen och torrkokade kastruller    

 

Oönskade besökare - Bostadsinbrott - Skydda dig 

Var försiktig med att släppa in någon okänd person i bostaden. Många äldre personer får besök 

av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få komma 

in i bostaden med det enda syftet att stjäla. Tyvärr är detta något som hänt i vår förening. 

Begär legitimation och försök att kontrollera den. Många tjänstelegitimationer är försedda med 

telefonnummer för kontroll. 

 

Minska risken för brott 

Var uppmärksam på udda beteende i närområdet och t ex ovanliga ljud i trapphuset. 

Lås alltid ytterdörren när du lämnar bostaden, men även när du är hemma. 

Se till att du har lås av god kvalitet. Hos auktoriserade låssmeder finns produkter för både 

fönster och dörrar som försvårar inbrott.  

Fotografera och märk gärna dina värdefulla föremål. Förvara om möjligt fotografierna i 

bankfack. 

 

Fler tips och råd 

 Be någon ta hand om din post så inte postfacket blir överfullt och signalerar att ingen är 

hemma. 

 Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter. 

 Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest. 

 Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.  

 Vidarekoppla eventuellt telefonen. 

 

Vi fortsätter traditionen med Julbord 

första lördagen i december! 

Välkomna den 5 dec. kl. 13:00-16:30 

 

GOD JUL! 

http://www.google.se/imgres?q=brandrisker+adventsljus&um=1&hl=sv&sa=N&rlz=1T4DBSE_svSE302SE306&biw=1440&bih=737&tbm=isch&tbnid=LaZQ0mt0F0gASM:&imgrefurl=http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/brandrisken-storst-i-december(1017473).gm&docid=lwxFLpUPGGpeRM&itg=1&imgurl=http://www.barometern.se/multimedia/dynamic/00396/Adventsljusstake_jp_396637l.jpg&w=200&h=280&ei=91XTTu_kIsn64QS5p-xo&zoom=1

