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Ordförande har ordet 

Vårt största projekt någonsin, fönsterbyte, börjar äntligen lida mot sitt slut, med för de allra 
flesta ett positivt slutresultat. Tyvärr har styrelsen fått så mycket skit för den av bygglovet givna 
utformningen av de nya uteplatserna (som uppskattats höja värdet på berörda lägenheter med 
100-200.000:-) att vi inte orkar genomföra andra (för medlemmar) besparingar såsom 
kollektivanslutning bredband/TV. Detta blir något som nästa styrelse får hantera. 

Apropå åsikter, jag har till min besvikelse fått in flera förslag om att införa censur på sociala 
media för styrelsemedlemmar som medverkar på desamma som privatpersoner. 
Rekommenderar dessa censursökande medlemmar att söka sig österut där man tillämpar den 
typen av styrelseskick! Såvitt jag känner till är det för de allra flesta högst frivilligt att delta i 
dessa skvallerforum! 

Övrigt, vi kommer under sommaren att förenkla tillträde till miljörummen genom att införa 
passersystem som utnyttjar våra nya Pulse-nycklar. Tyvärr måste vi nog införa detta på några 
cykelbodar där vissa medlemmar öppnar dörrar för ovälkomna besökare! 

Miljö; eftersom vi generellt försöker tänka miljömässigt så inkluderar detta även denna skrift, 
Infobladet. Hur vill du att vi ska distribuera detsamma i fortsättningen, hur ska vi informera om 
att det kommer ut en ny utgåva? Återmata gärna till styrelsen. 

Slutligen, förhoppningen är att vi äntligen kan genomföra vårt grillparty efter sommaren! 
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Fönsterprojektet 
Går allt som det ska kommer fönsterprojektet att avslutas i samband med publiceringen av detta 
Infoblad. Här har det mesta gått enligt plan, förutom den stora och dyrbara upptäckten av 
asbest i fogarna på våra senare byggda huskroppar. Gäller framför allt Risskörden 1 där vi har 
utgått från att samtliga lägenheter har varit drabbade. Denna sanering har försenat projektet 
med några veckor, men den största påverkan har förstås de extrakostnader på ca 2 miljoner kr 
som har tillkommit för saneringen.  
 
I det stora hela har projektet rullat på bra, de allra flesta är mycket nöjda med den 
kvalitetsförbättring vi har fått i våra lägenheter (både isolering, användbarhet och ljud). Nu när 
alla lägenheter har fått nya fönster kan vi börja trimma på våra värmesystem för att sänka 
kostnaderna för uppvärmning, dock lär detta börja spela först till hösten. 
 

Uteplatser & spaljeéer 
Styrelsen har fått en mängd med frågor/påhopp/tyckanden mm angående våra uteplatser, här 
kommer som 1:a punkt därför en upprepning om vad som stod i informationen till den extra 
stämma 2020 som beslutade ATT vi skulle införa uteplatser enligt dessa premisser för våra 3-
våningshus. 
 

 1.2. Trädgårdstäppor  
Steg tre i processen är frågan om uteplats.  
Dagens täppor ligger delvis på prickmark och har inte bygglov. Detta är något som 
bygglovsnämnden har uppmärksammat och kräver en lösning på. Bygglovsnämnden har 
ålagt styrelsen att inkomma med en typritning på uteplatser. Denna kommer sedan att 
gälla alla trädgårdstäppor i området, även våra tvåvåningshus.  
Tyvärr är kommunens hållning ”allt eller inget”. Antingen har vi uteplatser på samtliga 29 
hus, eller får inga uteplatser förekomma.  
Styrelsen för en dialog med bygglovsnämnden i ärendet och har anlitat arkitektbyrån White 
(som redan hjälper oss med ritningsunderlag för fönsterbytet) för att kunna presentera en 
helhetslösning för bygglovsnämnden.  
Vi kommer även att behöva visa att det finns stöd från våra medlemmar. Att rösta för 
trädgårdstäppor till samtliga hus kommer inte bara att låta våra boende i tvåvåningshusen 
ha kvar sina täppor, det ger även vårt område 120 nya markplanslägenheter som hjälper till 
att bättre nyttja våra grönytor och höja värdet på föreningen som helhet.  
Alla trädgårdstäppor kommer att följa husets bakre långsida och gå ut maximalt 3.6 m från 
huskroppen. Täpporna behöver följa av bygglovsnämnden godkänd typritning som 
föreningen ansvarar för att ta fram (liknande det förfarande som finns för inglasning av 
balkong idag). Styrelsen kommer att ge ut uppdaterade ordningsregler samt skriva ett avtal 
om skötsel med samtliga boende som vill ha trädgårdstäppa.  
När fönsterbytet är färdigt finns det planer på att börja undersöka hur intresset och 
möjligheterna för utbyggnad av balkongerna ser ut. Detta kommer då att inrikta sig på att 
utföra en uppgradering för boende på andra och tredje våningen. Processen är samma som 
för terrassdörrar, dvs att det är medlemmarna själva som direkt får betala en sådan ändring 
om intresse finns, stämman samtycker och det går att få bygglov.  
Om vi alla hjälps åt och ställer upp för varandra kan vi med tiden skapa ett område som 
utnyttjar så mycket av sin potential som möjligt. 
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 Spaljéer 
Här har styrelsen beställt ovan nämnda arkitektbyrå att i samråd med bygglovet 
ta fram ett förslag på typritning som bygglovet senare har godkänt. Tyvärr fanns 
EJ tid att invänta denna process innan vi startade fönsterprojektet. Vid denna 
tidpunkt var föreningen dessutom inblandad i en domstolstvist med medlem i 
föreningen där vi ”chansade” på att utslaget skulle gå i föreningens intresse. 
Hade vi inväntat utslag på denna process innan formell byggstart hade det 
kostat ca 500.000:- i förseningsavgifter till entreprenör för fönsterprojektet. 
Skulle vi dessutom behövt invända färdig typritning, införande av ytterligare en 
stämma, överklagande av beslut från densamma osv hade vi förmodligen 
(minst) behövt fördubbla den kostnaden. Så här i efterhand kan vi dessutom 
konstatera att inflationen har tagit fart de senare åren (inte minst 
virkespriserna), detta lär också ha märkts OM vi hade väntat ytterligare ett ½-år 
för att ha ny stämma om utseende på spaljéer.  
 
Vidare förekommer dessutom antaganden att det av medlemmar efterfrågade 
prisförslag som vi har tagit in från nuvarande entreprenör av fönsterprojektet 
skulle på något sätt vara tvingande/bindande för andra medlemmar! Hoppas att 
detta är utslag från upprörda medlemmar som läser bibeln på samma sätt som 
du vet vem.  
 
Styrelsen antog att det var själva uteplatsen som var det intressanta 
målobjektet, inte att det hela skulle handla om att köpa färdiga spaljéer från K-
Rauta/Byggmax eller liknande.  
Det senare var exakt det som bygglovet ansåg vara ej önskvärt, man vill ha ett 
enhetligt utseende på uteplatser vad gäller flerbostadshus!  

 

Vårt nya låssystem PULSE / Införande av Passersystem 
Tyvärr har det visat sig att vårt nya låssystem från Pulse har många barnsjukdomar, detta har bla 
visat sig genom att låscylindrar slutat fungera. Detta gäller framför allt våra mest frekventa 
utrymmen som våra Miljörum.  
 
För att komma runt dessa problem kommer vi under sommaren att införa öppning via den 
inbyggda taggen som finns i våra Pulse-nycklar. Som pilot kommer vi även att införa detta 
passersystem med en tillhörande bokningstavla till en av våra tvättstugor. Det senare innebär 
att man kan läsa av taggen vid trappan, detta kommer då att öppna källardörren för tillträde.  
 
En av anledningarna till ett pilotprojekt med bokningstavla är att vi då kommer att få loss en 
gammal bokningstavla med tillhörande bokningslås, dessa är idag en bristvara som det EJ finns 
reservdelar till!  
OM allt fungerar som förväntat, och budgeten tillåter, kommer vi att införa detta 
passer/bokningssystem i övriga tvättstugor under 2023. 
 

Cykelbodar 
Tyvärr har det visat sig att vissa cykelbodar fortfarande är utsatta för stölder, vi kommer därför 
att se över möjligheten att införa passersystemet även här. I samband med detta tar vi då bort 
möjligheten att använda nyckel utan man får ”blippa” taggen i nyckeln i stället. 
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Laddstolpar 
Som många kanske har noterat har vi infört laddboxar på baksidan av redan existerande 
laddstolpar, totalt har föreningen idag 14 st laddplatser för medlemmar. Till detta tillkommer 4 
st laddplatser på besöksparkering där medlem kan få låna tagg för aktivering, själv P-tiden 
betalas via ordinarie app från Securitas/EasyPark.  
 
Detta fungerar naturligtvis även för besökande som kör elbil, hör av er till styrelsen om ni vill 
låna ladd-tagg för era besökare. Kostnad 100:-/dygn, laddning med 11 kW. 
 
Då vi åter snart har slut på lediga laddplatser har vi börjat planera för nästa utbyggnad, inte 
minst beroende på att vi antagligen kommer att ha slut på lediga laddplatser efter sommaren.  
Nästa utbyggnad blir antagligen med 16 st laddplatser med 3.7 kW laddning. 
 

Solceller 
Här kan vi bara konstatera att den satsning vi gjort på solceller ligger helt rätt i tiden, inte minst 
med tanke på ökande elpriser! Utestående punkt från detta projekt är någon bra presentation 
som ni medlemmar enkelt kan ta del av, vi har en förhoppning om att kunna presentera något 
här efter sommaren.  
Tills vidare lägger vi upp månadsstatistik på föreningens hemsida, under fliken ”Hem/Solceller”.  
 
Statistiken tom maj ser ut så här, kostnadsmässigt bidrog maj (tom 20/5) med 62.000:- som 
betalning på det producerade överskottet, förutom besparingen på ca 50% relativt tiden innan 
solceller gällande förbrukad el. Lägger man ihop dessa uppgifter så finns mer vi kan göra inom 
området såsom fundera på att koppla ihop husen, försöka lagra energi etc. 
 

 

 
Att notera här är att solcellerna börjar producera el så fort det blir ljust! Solen behöver alltså 
inte lysa på desamma, innebär förstås också att när sommarmånaderna närmar sig så 
producerar anläggningen energi under längre tid. 
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Ovanstående fakta påverkar förstås också den ”överproduktion” vi har under nämnda tider, 
detta avspeglar sig rätt tydligen i diagrammet nedan. 
 

 
 

Kollektivanslutning bredband & TV 
Styrelsen hade planerat att komma med en extra stämma gällande just detta nu till sommaren, 
men vi har fått så mycket extrajobb gällande uteplatser och spaljéer att vi inte orkar driva detta i 
dagsläget. Dom indikationer vi har fått är annars att man hamnar på knappt 200 kr för bredband 
250/250 Mbps samt ett liknande TV-utbud relativt vad vi har idag, vilket torde för de allra flesta 
vara en billigare lösning än dagens variant. Detta då med ett HD-TV basutbud enligt 
nedanstående bild, idag är det bara HD-kvalitet på ett fåtal kanaler i basutbudet (spelar mest roll 
för de som har större TV-skärm). 

 
Förhoppningen är att i stället ta med detta som en proposition till ordinarie årsmöte, men 
eftersom man behöver ca 6 månader på att förbereda en övergång innebär detta förstås att vi 
INTE kommer att kunna genomföra ett byta till årsskiftet! (Om propositionen går igenom) 
 

Extra stämma efter sommaren angående trädfällning 
Styrelsen annonserar i förväg om att vi behöver genomföra en poststämma för att få ett beslut 
angående fällning av träd mellan hus 86 – 84/88. Detta beroende på att man dels behöver göra i 
ordning gården mellan dessa hus, men inte minst på grund av att ett träd börjar få rötter som 
inte minst skadar ytskiktet.   
 

Att jobba i styrelsen 
Uppdraget som styrelsemedlem är varken flådigt eller välbetalt, utan något vi gör för att vi vill 
vara delaktiga i vår förening och driva den framåt. 
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De flesta av oss har heltidsjobb, familj osv och styrelseuppdraget är en kul grej vi lägger till i vår 
vardag. Detta innebär även att kanske inte kan svara direkt på ett samtal, mail eller sms. Vi 
hanterar styrelseuppdraget när det finns tid. 
 
Att som styrelsemedlem få mottaga kritik och gnäll är tyvärr något man får räkna med. 
Men som medlem behöver man förstå styrelsens faktiska uppgift och tänka till innan man vädrar 
sina negativa åsikter. Det behöver vara konstruktivt och man behöver lyssna när man får ett 
svar. 
 
Det är vi alla som är Brf L21 tillsammans.  
Medlemmarna har valt styrelsen, med hjälp av valberedningen förstås.  
 
Rätt personer bör sitta i styrelsen.  
 
Är du rätt person? 
Eller tycker du bara att de som sitter där nu är fel? 
Vilka bör sitta i styrelsen? Och varför? 
 
Det är valberedningens jobb att arbeta fram förslag till nya styrelsekandidater.  
Är du en av dem? 
Kontakta valberedningen.  

 

Felanmälan 
Samtliga felanmälningar ska alltid göras till Riksbyggen, vänder du dig till styrelsen tar det oftast 
bara längre tid innan åtgärd påbörjas! Inkluderar även avstängning av vatten, el etc.  
Ring eller gör anmälan på nätet.  

 
 

Prisstatistik 
Under perioden som gått (oktober 2021-april 2022) har 16 lägenheter bytt ägare.  
Här är en sammanställning av medelpriserna. 
 
Beskrivning   Antal lgh  Medelpris, kr/kvm 
2 rum 4  27102 
3 rum, 71,5 2  23811 
3 rum, 75 6  23400 
4 rum, 83,5 1  24551 
4 rum, 89,5 3  22886 
 

Sist, men inte minst… 
Styrelsen är tacksamma för all input den får, vare sig förslag, beröm eller kritik. Däremot vill 
Styrelsen påminna att om man vill att ens eget brev ska hanteras på kommande styrelsemöte 
måste brevet undertecknas.  
 
Styrelsen tar inte hänsyn till anonyma brev! 
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