
 Nyhetsbrev nr 3 för 2022 
Brf Kvarnberget  2022-05-07 

 

BRF Kvarnberget i Gustavsberg                www.brfkvarnberget.com                                 Orgnr: 769618-0137 
Kvarnhjulsvägen 4                                 styrelsen@brfkvarnberget.com                            Bankgiro: 402-1317 
134 41 GUSTAVSBERG 

 

Bästa medlem,  
 

Vi har under en tid arbetat med ett antal objekt av olika karaktär. Vi vill i detta 

nyhetsbrev ge en översikt kring dessa. Vi kommer att kommentera dem även på 

föreningsstämman den 17 maj. 
 

Värmecentralerna – underhåll och uppgradering 

Arbetet med underhåll och uppgradering av våra två värmecentraler går mot sitt 

förverkligande. Vi har slutbesiktning med Energivärme AB och konsult Alexander Larmérus, 

Bengt Dahlgren AB den 16 maj 2022.  
 

Total kostnad 1 200 mkr inkl. moms. Objektet ingår i Underhållsplanen. 
 

Hissarna 
 

Vi har bytt till LED-belysning i samtliga hissar vilket ska resultera i bättre hållbarhet och även 

lägre energiförbrukning.  
 

Total kostnad 35 250 kr inkl. moms. Objektet ingår i Underhållsplanen. 
 

Fasadtvätt – rödlav 
 

Fasadtvätten är nu genomförd och till synes med gott resultat.  
 

Total kostnad 30 775 kr inkl. moms. Objektet ingår i Underhållsplanen. 
  

Fasadreparationer 
 

Putsskador har uppstått på vissa byggnader och måste repareras. Arbetet är planerat att utföras 

vecka 23.   
 

Total kostnad ca 70 000 kronor inkl. moms. Objektet ingår i Underhållsplanen. 
 

Laddboxar installeras maj-juni 
 

5 st. laddboxar (10 st. laddpunkter) är en försiktig start på elektrifieringen av våra bilplatser. 

Dock installerar vi digital täckning för samtliga bilplatser som en förberedelse för kommande 

utveckling.  
 

För att kunna mäta och debitera elförbrukningen individuellt krävs att föreningen 

momsregistreras. Detta ger oss möjlighet att, enligt en ny regel från juni 2021, göra avdrag 

med 44 000 för mervärdeskatt för den initiala investeringen som blir 220 000 kr inkl. moms.  
 

Utöver detta har vi sedan tidigare ett godkännande från Naturvårdsverket på ett bidrag om  

50 % på det fakturabelopp som vi betalar, ca 88 000 exkl. moms kr. 
 

Vi kommer att med hjälp av bildmaterial på Stämman att redovisa en prognos på hur 

elektrifieringen påverkar föreningen ekonomiskt. 
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Total kostnad 90 000 kronor inkl. moms.  
 

Installationen kommer att registreras i Underhållsplanen därför att de nuvarande boxarna för 

motorvärme redan finns i denna och laddboxarna är att betrakta som en uppgradering. 
 

Underhållsplanen 
 

Underhållsplanen kommer även fortsatt att bygga på en avsättning på 170 kr/kvm och år. 

Föreningen har en total bostadsyta på 3 751 kvm och målet vi skall sträva mot är ett resultat 

om 640 000 kronor efter daglig drift och räntekostnader.  
 

Årsavgiften skall alltså spegla helheten av vår verksamhet och inte enskilda projekt/objekt. 
 

Vårens städdag 
 

Lördagen den 7 maj med start 09.30 genomfördes vårens städdag. Vi var ett 30-tal 

medlemmar som med kratta, räfsa och gott mod grep oss an vårt område för att se till att det 

förblir snyggt och prydligt. Som belöning fick vi dela på gofika i form av frallor med ost och 

skinka med kaffe eller te. Stort tack till Dig som deltog trots ihärdigt regnande! Här nedan ser 

Du en bild som visar att vi behövde ta skydd för regnet i en carport! 

 

 
 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 
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