
Välkommen till medlemsmöte 2019

Information och diskussion



Agenda

• Fördelning Intäkter och kostnader

• Flerårsöversikt

• Vad har hänt

• Vad händer

• Pekpinnar

• VVS

• Höjning av månadsavgiften

• Frågor och diskussioner

• Övrigt

• Avslut 20:30







Vad har hänt 

• Belysning

• Cykelrensning





• Inventering p-plats, garage, förråd

o Ny rutin på webben. Nyckel och tagghantering (lägenhet, postlåda, 

garage, förråd) via Certego

• Andrahandsuthyrningar

o Styrelsens godkännande

o Hemförsäkring, föreningen har fastighetsförsäkring

• Hemsidan

o Aktuellt

o Frågor o Svar

o Information

o mm.





Har du kallt inne? 

Här information om vad du själv kan göra innan du ringer och felanmäler att du har kallt inomhus. 
Börja med att kontrollera din inomhustemperatur. Den ska mätas inne i rummet inte mot yttervägg. Temperaturen 
inomhus ska normalt ligga på 20–23 C men aldrig under 18 C.  Är temperaturen lägre än 18 C är det dags att göra något. 
Börja med att känna om rören som går från golv till element är varma eller kalla.  
Är rören varma Element har ett vred som känner av och reglerar värmen. ”Motionerar” vredet genom att vrida det fram 
och tillbaka några gånger. Vänta ett tag och känn om elementet börjar bli varmt. Förhoppningsvis hjälper denna enkla 
åtgärd.  Blir elementet inte varmt efter att vredet ”motionerats” så felanmäl till Sweax. 
Är rören kalla, felanmäl till Sweax. Tänk på att reparatör kan behöva tillgång till värmerören som kommer upp under 
diskbänken.  
Förhindra kallt inomhus 
• Tänk på att möbler framför element hindrar värmen. Elementen ska aldrig täckas för. Om du har det så minskas 
spridningen av värmen och energiförbrukningen drar iväg i onödan. Det blir helt enkelt kallare och dyrare.  
• ”Motionera” vredet regelbundet. Bör göras någon gång i månaden året runt för att förhoppningsvis hindra kalla 

element på hösten. 
Om åtgärderna vi själva kan göra fungerar innebär det att vi tillsammans hjälps åt att förhindra onödiga 
reparationskostnader.





Vad händer

• Radon

• VVS



Pekpinnar

• Hundar och katter inom området













Är det värt att styrelsen lägger tid, kraft o pengar på pekpinnar?



Hur ska vi då lösa det?

- Vi äger ju tillsammans.



”Fråga inte vad styrelsen kan göra för dig, fråga vad du kan göra för din förening”



VVS, Värme, Vatten o Sanitet

Värme

Beskrivning

• Uppsala kommun lämnar av till våra två Under Centraler

• Två Slingor som delar på husen, värme och varmvatten

• Beroende på typ av läcka och möjligheter att stänga av så kan flera drabbas vid en situation.

Historik

• 2002, Kontroll av värme i lägenheter

• 2011, Undercentraler samt lägenheter injustering av värme samt underhåll av UC

• Enligt årsredovisningen 2018 så nämns värmen 2021



Vatten

Historik

• 1997 gjordes en stamrenovering, varmt o kallt vatten samt vissa förberedelser för värmen

Sanitet

Beskrivning

• Konditionen är okänd och många har renoverat sina badrum så det finns ingen kännedom om 

standarden.

Historik

• 2016, stamspolning av avlopp

• Enligt underhållsplan 2017 till 2046, så är det planerat att åtgärda avloppsstammar 2023.



Stambyte eller relining?

Vad är?

Vilket?



Vad säger vårt försäkringsbolag?

• Relining

o Räknas EJ som stambyte

o Åldersavdrag vid skada kvarstår trots relining

o ”Plåster på såren”

o Temporär lösning

o Uppskjutande av stamrenovering

o Påverkar ej premie eller självrisk

• Stambyte

o Vid stambyte påverkas premie och självrisk.

o Vi har även stam bytt vatten och det gör att vi hamnar i ett bättre förhandlingsläge när det gäller självrisk och 

premier.

Finns andra konsekvenser

• Reparationskostnader påverkas

• Garantier

• Situationen för drabbade vid en skada

• Vid försäljning så frågar alltid mäklare om föreningen har stambyte eller om det finns plan för det.

o Beroende på vad vi gjort så påverkas priset vid en försäljning



Höjning av månadsavgift

• Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 3,5 % från och med 1:a januari 2020



Frågor och Diskussion


