
Mäklarfrågor till föreningen 

 

Hur många lägenheter/lokaler finns det? 

55 bostadsrätter + 1 hyreslokal 

Tvättstuga? 

De flesta lägenheter är utrustade med tvättmaskin och tumlare. I källaren finns tvättstuga 

med stor tvättmaskin, stor torktumlare och torkskåp. 

Gemensamma utrymmen 

Det finns ingen fest- eller gemensamhetslokal, däremot har föreningen gästlägenhet som 

hyrs ut till övernattande gäster. 

Byggnads- och förvärvsår? 

2003 

Förvaltare? 

Riksbyggen 

Gjorda renoveringar? 

Inga större renoveringar utförda. Finns underhållsplan som uppdateras regelbundet. 

Finns det förestående renoveringar som kan påverka avgiften? 

Föreningen avser att byta den enstegstätade fasaden mot ny med luftspalt. En del av den 

totala kostnaden faller på föreningen. Föreningen kommer att behöva höja lånen preliminärt 

och uppskattningsvis med ca 4 mkr avseende denna renovering som är planerad till 2014 och 

2015. 

Omläggning lån 

Föreningen har nyligen lagt om lån med bunden ränta till rörlig. Det återstår ett lån med 

bunden ränta som läggs om våren 2014, det kommer då troligtvis att läggas om till rörlig 

ränta. För mer information om lånen hänvisas till årsredovisningen. 

Är de några kommande avgiftshöjningar beslutade? 

2014 + 2,5 %. Orsak är främst ökad upplåning p g a fasadrenovering. 

  



 

Försäkring 

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Hemförsäkring och bostadsrättstillägg tecknas 

och bekostas av den enskilde bostadsrättsinnehavaren. 

Var finns parkeringsplatser och vad är avgiften? 

Det finns garageplatser i källaren. Till dessa inomhusplatser är det kö. Samtliga 

utomhusplatser ligger på norra sidan om huset.  Garageplats 700 kr, utomhusplats 350 kr.  

Har föreningen båtplatser? 

Föreningen förfogar över 19 båtplatser vid bryggorna utanför huset. Det är kö till 10 

metersplats. Ingen kö till 6 metersplatser. 

Kabel-TV/Bredband, IP-telefoni? 

Föreningen har Canal Digital som leverantör i koaxialnätet och Bredbandsbolaget som 

leverantör av Bredband/IP-telefoni. Hastigheten är 100/100. Mot tillägg går det att få 1 

Gbit/s. För detaljerad information hänvisas till IT-ansvarig. Obligatorisk medieavgift för 

kabel-tv/Bredband/IP-telefoni. 

Vem besvarar frågor om föreningen? 

Ordförande Sten Andersson, tel. 0704 80 11 51. 

 

Föreningen reserverar sig för ändringar som sker löpande, vid tveksamheter kontakta alltid 

lägenhetsinnehavaren eller ordförande.  
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