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STYRELSENS ORD 
Under verksamhetsåret (jan - dec 2021) har vi arbetat med och genomfört bland annat nedanstående saker: 
 

 Förberedelserna inför bygget av de NYA LÄGENHETERNA i butikslokalen pågick hela 2021. Under 
våren färdigställdes ritningarna och nödvändiga utredningar. Till sommaren började den invändiga 
rivningen. Tre byggfirmor lämnade anbud och av dessa valde vi PeTre Bygg.AB från Malmö. 
Kontrakt skrevs i december så att arbetet kunde börja efter nyår 2022. 

 LÅSSYSTEMET iLOQ installerades i vår fastighet och togs i bruk under våren 2021 
 På ett medlemsmöte i augusti tog en majoritet av de medlemmar, som valde att delta i röstningen 

(81%; 21 av 26), beslutet att installera LADDSTOLPAR på samtliga våra P-platser och i samtliga 
garage. Detta förutsatt att projektet håller budget och att BRF har ekonomiska möjligheter att 
genomföra projektet. I december fick vi beslut från Naturvårdsverket att vi får ett bidrag på 
510,000 kronor under förutsättning att vi senast 17/9 2022 installerar och driftsätter laddstolpar på 
samtliga våra P-platser och garageplatser. 

 
 Projektet att förbättra/förändra UTEMILJÖN utmed Vintergatan delades upp i 2 etapper. Etapp 1 

som genomförs våren 2022 innebär att vi förlänger/breddar våra P-platser. 
 

 Eftersom flera medlemmar har upplevt problem med inomhusmiljön beslöt styrelsen att genomföra 
ett projekt i syfte att få fram problem kopplade till VENTILATION och INOMHUSMILJÖ. En 
enkätundersökning om upplevda problem skickades ut våren 2021 där 31 av 37 
lägenhetsinnehavare svarade. Sammanställningen och en beskrivning av huset ingick i en 
offertförfrågan som skickades till ventilationsfirmor som specialiserat sig på självdragshus. 
Rombach ventilationskontroll AB fick uppdraget att göra en utökad OVK där resultatet skall ge oss 
ökad kunskap hur föreningen och de enskilda lägenhetsinnehavarna kan få en förbättrad 
inomhusmiljö. 

En OVK bör genomföras när det är stor skillnad på ute- och innetemperatur så därför sköts den upp 
till senhösten 2021,  men fick flyttas fram ytterligare till mars 2022 på grund av risk för smittspridning 
av covid19. 
För att få en uppfattning om statusen på vara ventilationskanaler genomfördes en provtryckning av 
fem stycken kanaler i december 2021. Resultatet av det kommer att diskuteras i slutrapporten. 

 
 Vi genomförde en hyreshöjning med 2,5%, som gäller från och med den 1/1 2022. 

 
 Föreningen har på sedvanligt sätt anordnat två utedagar under verksamhetsåret. 

 
 Styrelsen har kallat till två medlemsmöten under året för att informera om pågående arbete, tex 

ombyggnads projektet och laddstolpe projektet, samt föreningens ekonomi. 
 Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten 
 Vi har haft 1 årsmöte i maj samt ett extra medlemsmöte 31/8 2021 för att besluta om laddstolpar. Se 

ovan. 
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