
 
I styrelsen ingår Simon Eriksson (kassör), Harro Hinrichsen (teknik och underhåll), Lars Lundgren (vice ordförande), Ingvar Persson 
(ordförande) och Ingrid Sjökvist (sekreterare) samt suppleanterna Andrea Elofsson, Eva Hinrichsen, Jörgen Nilsson och Felicia Wallberg. 

Information från styrelsemötet den 8:e mars 2023 
 
Ekonomin 
Trots att vi har en god och välskött ekonomi 
drabbas vi förstås också både av ränte- och 
avgiftshöjningar. Riksbanken förväntas höja 
räntan redan i april till 3,5 % vilket torde 
motsvara ytterligare en procent hos bankerna.  
Vi har hittills kunnat göra extra amorteringar på 
våra lån, utöver dem som lånen kräver, för att 
på så sätt minska vår sårbarhet för 
räntehöjningar, men den bufferten försvinner 
under året. Vi räknar dock, om inget oförutsett 
inträffar, med att vi ska kunna behålla 
årsavgifterna på oförändrad nivå ett tag till, med 
de besparingar vi vidtar efterhand som vi finner 
rimligt och nödvändigt.  
 
Elprisstödet till bostadsrättsföreningar kommer 
troligen att kunna betalas ut någon gång tidigast 
i sommar. När föreningen fått stödet kan vi 
betala ut till varje hushåll som är berättigat till 
det. Det gäller elförbrukningen okt 2021- sep 
2022. För att utbetalning ska kunna ske måste 
EU först godkänna hanteringen och därefter ska 
regeringen uppdra åt Skatteverket att sköta 
överföringarna. Sånt tar tid. 
 
Området 
Vi är nu anslutna till Grannsamverkan mot brott. 
Enkelt uttryckt är det ett strukturerat sätt att 
hjälpas åt att hålla uppsikt i området. Nu har vår 
projektledare David Moro fått skyltar som sätts 
upp inom kort för att tala om för potentiella busar 
att här har de inget att hämta.  
 
Vid förra styrelsemötet diskuterade vi förslaget 
att låta bygga tak över de yttre ordinarie p-
platserna. Men vi kom fram till att det i dagens 
läge inte är försvarbart med den investering på 
mer än en miljon kr den skulle innebära, och la 
därför tills vidare ner det projektet. 
 
Energin 
Verkningsgraden på vår bergvärmeanläggning 
är fortsatt hög, d v s den fungerar väldigt väl. 
Våra solceller jobbar också på, om än under vitt  
 
 
 

 
motstånd. Några optimerare på ett par tak ska bytas 
så snart det går att gå där. 
 
Elförbrukningen i våra lägenheter sjönk i december 
med 3 300 kWh jämfört med året innan, men i februari 
bara med 600 kWh.  
 
Vattenmätarna i varje lägenhet, börjar monteras den 
17 april. Info kommer separat om hur detta ska ske. 
 
Årsstämman  
hålls onsdagen den 3 maj kl. 19 i Lina Kyrka. Separat 
kallelse kommer. Efter det formella årsmötet hoppas 
vi att många vill vara med och diskutera. inte minst 
frågan om hur vi ska möta de besparingar vi kommer 
att tvingas till, alternativt avgiftshöjningar. 
 
På årsstämman ska årets styrelse väljas. För det har 
vi en valberedning som består av Carl Göran Öhlin 
(070-217 9550) och Inger Martinell (070-980 3277). 
Kontakta någon av dem om du själv är intresserad av 
att vara med eller vet någon annan som kan vara det.  
 
Städdag 
Glöm inte vårens städdag. Söndagen den 23 april. Då 
gräver vi gemensamt fram vårt fina område ur 
vinterns dvala. Ett utmärkt tillfälle att träffa andra som 
bor här. Roligt brukar det dessutom vara. Var och en 
gör så gott den kan. Ingen kan göra allt. Men alla kan 
göra lite.  
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