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• Vid årsskiftet, från den 1 januari 2023, skedde en del förändringar i bostadsrättslagen. Det 

rör sig bl.a. om utökade krav på årsredovisningen samt åtstramningar när det gäller 

bostadsrättshavarens rätt att bygga om i sin lägenhet. På grund av lagändringarna kommer 

Riksbyggen även att behöva uppdatera sina normalstadgar.  

 

• Installationen av vårt skalskydd har försenats och är fortfarande inte helt klar. Några delar 

kvarstår och därefter blir det slutbesiktning. 

 

• Föreningen har erhållit statligt bidrag (50% av kostnaden) för installation av ladduttag för 

elbilsladdning (14 platser) vilken kommer att påbörjas under v.10.  Gäller plats 704-717.                                     

En elbilsplats kommer att kosta 575:-/mån. Utöver den avgiften betalar man 29:-/månad till 

laddoperatören samt 3,30:-/kWh för elen. Kostnaden för elen kan över tid komma att 

justeras uppåt/nedåt beroende på aktuellt elpris. Anmäl intresse till Britt Lagerqvist om du är 

intresserad av en laddplats!  britt.lagerqvist@gmail.com 

 

• Styrelsen jobbar för fullt med IMD-installationen tillsammans med Riksbyggen men allt tar 

sin tid, vilket många gånger är en fördel då man hinner vända och vrida på olika lösningar.          

Vi har även fått en lösning gällande maximalt utnyttjande av solcellsproduktionen för att inte 

tvingas sälja överskottsel, och där är tanken att vi åtgärdar båda delarna samtidigt. Vi 

kommer även att behöva göra en inventering av alla gruppcentraler i lägenheterna för att se 

statusen på dessa ifall vissa behöver bytas ut.                                                                          

Positivt är att föreningen har rätt till moms-avdrag för installationen.                                                                                                                           

 

• På förekommen anledning vill vi påpeka att du under inga omständigheter får ta bort 

antennuttaget i väggen då detta påverkar andra lägenheter som ser på TV via marknätet.   

 

• På Bråddg. 22 A finns ett f.d soprum till uthyrning för 500:-/mån. Rengör du förrådet och 

målar utifrån behov får du 9 avgiftsfria månader. 

 

• Som ni vet har föreningen drabbats av inbrott i förråd och problemet med uteliggare har 

fortsatt. Det är inte lätt att värja sig mot detta men vi kan alla bidra genom att se till att både 

ytter- och källardörrar stängs efter dig. Kanske man inte heller bör förvara värdefulla saker i 

förråden. Tappar du en tagg är det viktigt att meddela detta till Clas-Göran så den kan 

spärras. 

 

• Om du inte vill missa information från styrelsen kan du få informationen direkt till din e-post 

genom att:  1. Gå in på föreningens hemsida björken.se 2. Skriv in din mailadress längst ner i 

vänsterspalten där det står ”prenumerera”.                                                                                       

3. Svara på bekräftelsemailet du nu får ”att du vill följa bloggen”. Klart! 

 

 

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående eller  

               annat är du välkommen att kontakta styrelsen. 

                                                      /Vänligen Björkens styrelse 


