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Bästa Medlem 

 

Med anledning av den kostnadsutveckling som sker i vårt samhälle, som följd främst av ett 

krisande omvärldsläge, så vill vi informera Dig om hur vi tror att det påverkar vår förening. 

 

Bifogat finner Du en skrift från SCB som väl sammanfattar den situation som Sveriges 

bostadsrättsföreningar står inför. 

 

Det som gäller för vår förening sammanfattar vi enligt nedan. 

 

Elavtal 
 

Vi har ett rörligt avtal och det betyder tråkigt nog ökande kostnader framöver. Fasta avtal är 

just nu mycket dyra och med hänsyn tagen till den stora osäkerhet som gäller så väljer vi att 

fortsätta med vårt rörliga avtal. 

 

Laddpunkter 
 

Vi följer konstant priset per kWh och kommer med kort varsel att förändra priset för laddning 

av elbil om detta blir nödvändigt. Det pris vi sätter gäller oavsett vilken tid på dygnet man 

laddar. 

 

Våra lån/räntor 
 

Vi redovisar det som vi tidigare gått igenom på senaste Föreningsstämman den 17 maj. 

 

Lån Ränta % Villkor 

4 560 088 0,71  Bundet till mars 2026 

4 700 000 0,71 Bundet till mars 2026 

5 300 000 1,18 Bundet till juni 2029 

250 000 1,95 Rörligt 

 

Det sistnämnda lånet har tagits för att säkra vår likviditet med anledning av investering i 

laddplatser under första halvåret 2022. Bidrag från Naturvårdsverket och återbetalning av 

moms för investeringen förväntas under perioden dec 22 – jan 23.  

 

Inflationen 
 

Inflationen kommer dock att beröra oss. Såväl driftskostnader som planerat underhåll 

(Underhållsplanen) kommer att belastas med stigande kostnader. Det företag som gör vår 

Underhållsplan har överlämnat en ny sådan som stipulerar en avsättning på 200 kr/kvm/år. 

Vår samlade bostadsyta är 3 751 kvm och därmed blir kravet på avsättning 750 000 kr/år. 

Detta ska ställas mot 170 kr/kvm/år och totalt 640 000 kr som årets budget styr mot. 
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Budgetuppföljning 2022 – preliminär budget 2023 
 

Vi kommer att göra ett delårsbokslut per den 30/9 för att med ledning av det resultatet 

sammanställa en preliminär budget för 2023. 

 

Årsavgifter 
 

Med ledning av den preliminära budgeten för 2023 kommer vi att beräkna hur stor höjning av 

årsavgifterna som måste göras. 

 

Vi återkommer 
 

Vi har med denna information försökt belysa läget i föreningen under de omständigheter som 

vi befinner oss i. 

 

I kommande Nyhetsbrev kommer vi att följa upp och kompletterar förutsättningarna enligt 

ovan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen gm 

Bengt Bengtsson, ordförande 
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