
Kostnadsexplosionen och föreningens ekonomi 
 

 
 
Under det här året har i stort sett alla vuxna som bor i vår förening deltagit i 
informationsgenomgångarna avseende föreningens aktuella situation, lägenhet för lägenhet. 
Föreningens ekonomi har då redovisats som bra med inga planerade höjningar av 
lägenhetsavgifterna för flera år framåt. 
 
Vår 5-åriga kassaflödesplan innehåller fortfarande oförändrade lägenhetsavgifter, men 
osäkerheten om vi klarar detta ökar snabbt.  
 
Under den senaste delen av året har det blivit uppenbart att inflationen skenar, just nu 9,7 % 
för september. Och Riksbanken höjer styrräntan i stora steg. 
 
Våra lån är bundna på mellan 5 och 10 år, vilket innebär att vi påverkas inte av de stigande 
räntorna under de närmsta två åren, men från 2024 börjar omsättningen av lånen och under 
de följande 6 åren ökar våra räntekostnader. 
 
Våra drifts- och underhållskostnader har redan drabbats av de stigande kostnader som ger 
fullt genomslag under nästa år. Vi vet redan att vinterunderhållet (snöröjningen) kommer att 
öka med 15 – 20 %. Sommarunderhållet försöker vi klara utan kostnadshöjning genom att 
ändra på omfattningen, (inte klippa så ofta). 
 
Vi vet också att Samfälligheten höjer både årsavgift och kostnaden för vatten med 10 %.  
 
Prisbasbeloppet är höjt nästa år med 8,7 %, från 48 300 kr till 52 500 kr. Alla våra 
leverantörsavtal är indexreglerade så här slår kostnadshöjningarna igenom med full kraft. 
 
Och kostnaden för elenergin bedöms dubbleras jämfört med år 2021, vilket innebär ca 3 – 4 
kr/kWh. 
 



Kan vi minska våra kostnader? Förutom leverantörsavtalen som är omförhandlade flera 
gånger består föreningens kostnader huvudsakligen av elenergi.  
Ett väl upplyst område är en trygghetsfråga och med de LED-belysningar vi har är 
energiåtgången låg. Många förslag har under åren funnits på att sätta in rörelsedetektorer 
för belysningen i trapphusen. Även i detta falla är det först och främst en trygghetsfråga att 
ha full belysning dygnet runt, installation av armaturer och rörelsedetektorer kostar och 
dessutom har vi flera våningsplan som saknar fönster och därmed är mörka även på 
dagarna. 
 
Däremot är den största energikrävande utrustningen i tvättstugan torkskåp och 
torktumlare. En kraftig minskning av energiförbrukningen kan vi alltså uppnå genom att 
torka tvätten med hjälp av torkställ i lägenheterna. 
 
Ska vi avstå från julgran, belysningen består av LED-lampor så energivinsten är obetydlig, 
däremot så kostar själva julgranen ca 6 000 kr? Men det här är en trivselfråga som vi ogärna 
avstår ifrån, men det är naturligtvis möjligt att slopa denna tradition.  
Men för det här året är julgranen beställd. 
 
Det finns undersökningar som visar att individuell mätning och debitering av kall- och 
varmvattenförbrukning sänker förbrukningen med närmare 30 - 40 %. Vi undersöker nu vad 
detta innebär och det är fullt möjligt att vi genomför detta under nästa år. 
 
Om vi ska kunna undvika höjningar av lägenhetsavgifterna måste vi också avstå från de 
allra flesta förslag på förbättrande investeringar, som inte innehåller en tydlig och snabb 
återbetalning i form av minskade kostnader. 
 
 
Några exempel 
Tak över uteparkeringsplatserna bedöms kosta minst en halvmiljon kr, återbetalningen i 
form höjd avgift med 100 kr/mån ger en oändlig återbetalningstid. 
 
Digitalt bokningssystem för tvättstugan kostar 120 000 kr + årlig service och 
underhållskostnad. Vi får försöka se till att våra medlemmar följer ordningsreglerna utan ett 
digitalt bokningssystem.  
 
Digitalt passersystem för entréerna kostar också 120 000 kr + årlig service och 
underhållskostnad. Vi får nöja oss med nuvarande kodlås. 
 
Kameror i soprummen, som många föreslagit för att övervaka ordningen, kostar antagligen 
ca 50 – 100 tusen kr. Vi får klara ordningen utan den här hjälpen. 
 
Måla väggar, tak och golv i soprummen. För att uppmärksamma kravet på ordning i 
soprummen har vi planerat att måla väggar och tak vita, montera avbärarlister för 
sopcontainrarna och måla golven. Det kostar 100 000 kr, så det här får vi avstå från och se 
till att vi sköter sopsorteringen ändå.  



Det finns också förslag på att inrätta ett gym, övernattningsbostad för gäster, bastu, och en 
samlingslokal som våra medlemmar kan utnyttja osv. Det är inget fel på dessa förslag, många 
bostadsrättsföreningar har sådana utrymmen. Men kostnaderna leder snabbt till höjda 
lägenhetsavgifter. 
 
Har du synpunkter? Vill du att vi genomför en del av ovanstående förslag med hjälp av 
avgiftshöjningar? 
 
Hör av dig!  
 
Karlberga i oktober 2022 
Styrelsen 


