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Verksamhetsberättelse 
Störst & bäst! 
Nuvarande och tidigare styrelsers offensiva 

förhållningssätt med ledorden tryggt, aktivt & 

modernt fortlöper. Inte bara vara stadsdelens 

största brf utan målet är att också vara den 

attraktivaste. Här följer ett urklipp av året! 

Säkerhet 
Boendes trygghet är ett av styrelsens högst 

prioriterade områdena och en mängd insatser 

har gjorts, stora som små. Exempelvis har 

brytskydd installerats på ett 50-tal dörrar, 

flera delar i passagesystem säkrats ytterligare, 

öppningstid på dörrar minskats, hisskoder 

införts och portkoder löpande bytts. 

Styrelsen har också gjort ett omtag kring 

brandsäkerheten och det systematiska 

brandsäkerhetsarbetet (SBA) genom avtal 

med specialistföretaget Presto. Planer och 

dokumentation är upprättade samt system för 

löpande egenkontroller flera gånger per år. I 

källarentréer är utrymningsskyltar uppsatta 

för att enklare hitta ut vid incident om 

belysning då inte skulle fungera. 

Huskurage har införts genom informations-

kampanj och uppsättning i alla huvudentréer. 

Stabil ekonomi 
Styrelsen antar varje år en budget vilket i år 

bearbetats lite extra noggrant med anledning 

av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och 

omvärlden. Taktiken om löpande index-

justeringar av årsavgiften dämpar behovet av 

drastiska ökningar i år vilket bedöms räcka 

med 3 % (1/7). Föreningen amorterar numera 

även 1 % på alla sina tre lån. 

Trivsel & boendemiljö 
Efter gedigen upphandling har styrelsen 

tecknat avtal med ny leverantör av den yttre 

skötseln, innergården. Ambitionerna är höga 

och nu ingår även blommor i större krukor vid 

varje huvudentré som planteras om tre 

gånger per år och ger en välkomnande känsla. 

Likt tidigare pryddes innergården juletid av en 

upplyst gran vilket är avsikten även i år. Med 

förhoppningsvis inga restriktioner är det även 

möjligt att anordna glöggmingel. 

För en trivsammare boendemiljö har styrelsen 

tecknat avtal med Nomor som löpande under 

sommarmånaderna kommer att besöka 

föreningen för åtgärder mot fåglar/måsar. 

För ökad trivsel och minskad brandrisk är 

sluttande tak monterade på fastighetsboxar 

så att reklam och skräp inte går att lägga där. 

I soprummet har två väggar målats för att öka 

trivseln och omvårdskänslan. 

Smidigare vardag 
Föreningen har numera flera paketboxar från 

PostNord och iBoxen där boende kan hämta 

paket dygnet runt årets alla dagar. Smidigt för 

boende som inte behöver ta sig till ett 

utlämningsställe/postombud och bra för 

säkerheten i föreningen då inget bud behöver 

släppas in i fastigheten. 

Skötsel & fastigheten 
Uppgradering av alla hissars kommunikations-

del har genomförts för ökad driftsäkerhet av 

nödtelefoner och är nu redo för nedstängning 

av 2G- & 3G-nät. Det är också möjligt att se 

hiss-status och åka hiss i föreningens app. 

Under året har OVK-besiktningen genomförts 

med godkänt resultat. 

Slipning och oljning av träentréer är beställt. 

 

             Styrelsen genom ordförande 


































