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     Styrelsen 

 

Ordförande Lars-Gunnar Wallin        Tel: 753 12 36/ 070 571 78 21 

Ekonomi Göran Sundeman                  Tel: 753 32 66 / 070 536 13 07 

Sekreterare Ingrid Blomstergren         Tel: 510 108 72 / 070 720 56 34 

Fastighet/Teknik Björn Mellfors          Tel: 12 15 88 31 / 073 567 85 87 

Fastighet/Teknik Antero Hast               Tel: 076-239 15 76 / 070 279 31 94 

Fastighet/Övrigt Hans Welander          Tel: 753 23 44 / 070 279 31 84 

Suppleant Eva Forsling                          Tel: 073 856 70 03 

Suppleant Ragnar Skog                         Tel:755 05 51/ 070 252 29 30 

 

 

Styrelsemöten hösten 2018 

Styrelsen sammanträder: 13/8, 11/9, 9/10, 12/11, 11/12 

 

Välkommen ut på gården för att fira lucia 2018-12-16 

Föreningen har årligen luciafirande med glögg och pepparkaka på gården.  

Ett bra tillfälle att lära känna sina grannar. 

I porten har vi som tradition att sätta upp julhälsningar i granen för de som önskar 

 

Årsstämma 2019 

7/5 kl.19:00 Restaurang Chaplin 

 

Städdagar våren 2019 

4/5 - 5/5 

tel:755
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Ekonomi, kvartal 3 
 I likhet med tidigare kvartal är utfallet för kvartal 3 bättre än budget och beror, som tidigare, på 

att projekt förskjutits framåt i tiden. Vi har sluppit lånefinansiera projekten vilket medfört totalt 

lägre räntor samt lägre avskrivningar. I jämförelse med år 2017 är driftkostnaderna högre och 

beror på inköpta konsulttjänster i samband med stambytesprojektet. Kostnadsökningar har vi bl.a 

på konsulttjänster och på fjärrvärmen. 

Avsättningar till ”Fond för underhåll”, görs i balansräkningen. Vi redovisar beloppet här, men det 

ingår inte i resultatet för kv 3. 

 

 
 

Projekten. 

Årets balanserade utgifter uppgår till 8,6mkr(varav stambytet 7,5mkr), totalt 12,2mkr. 

 

Våra Energikostnader. 

De totala energikostnaderna har ökat något för jämförbar period 2017. Fjärrvärmekostnaden 

överstiger budget och beror på en senare lagd driftstart på vår värmepump. Vid drift borde den 

leda till lägre fjärrvärmekostnader framöver. 

 Förbrukningen av hushållsel motsvarar 95,4% av förbrukningen 2017. Fastighetselen motsvarar 

112,6% av förbrukningen 2017. 

 

Framtiden. 

I takt med att stambytesprojektet kommer i gång kommer lånefinansieringen  öka, vilket medför 

att räntekostnaderna ökar. Detta finns med i årets budget. Vad som dock inte finns med är 

förskjutningen i ventilationsprojektet. Konsekvensen blir att energikostnaderna kommer att öka 

mer än budgeterat samt även konsultkostnaderna.  

 

Styrelsen 

2018-10-09 

 

Resultat efter kvartal 3 Budget

Belopp i KKR (Kilokronor) 2018 2017 2018

Medlemmar och hyresgäster har betalat i avgifter och hyror 4124 3575 4103

Underhåll och reparationer uppgår till -264 -563 -441

För drift, uppvärmning, vatten etc har vi betalt -2866 -2548 -2739

Vi har gjort avskrivningar -225 -360 -365

Efter dessa kostnader har vi ett Rörelseresultat 769 104 558

Vi har fått räntor på våra pengar i banken 0 0 0

Vi har betalt räntor på våra lån -73 -15 -310

-73 -15 -310

Nu har vi ett resultat före skatter 696 89 248

Vi betalar fastighetsskatt och kommunal avgift -130 -123 -130

Nu återstår summering och då blir resultatet efter kvartal 3 566 -34 118

Avsättning för fond för underhåll, görs i balansräkningen 276 312 276

Kvartal 3
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FASTIGHETSUNDERHÅLL 

2018-10-24 AH 

Stambyte, Värmepump, Ventilation, Tak-fallskydd, EL, Fiber 

 

Stambyte   

Då kan vi glädja oss åt att stambytet är igång med full fart vilket betyder också att det kan bli klart om ett 

år. På anslagstavlan i entréerna finns uppsatt när de olika etapperna är planerade att ske. Tidplanen är 

preliminär och allt kan hända men föreningen poängterar hela tiden vikten av att hålla tidplanen eftersom 

det påverkar så mycket oss medlemmar och lokalhyresgäster vilket entreprenören Sarab är fullt medveten 

om. Det blev drygt en veckas försening när etapp 1 och 2 färdigställdes. Sarab hade samtidigt påbörjat 

etapp 3 och även gäst wc i etapp 4 varför arbetsbelastningen blev större än förväntat med försening till 

följd men Sarab är snart ifatt förseningen och ska helst ligga lite före. 

Starten har gått bra men krävt enormt mycket arbete och engagemang från föreningens sida som 

beställare och av entreprenören Sarab. Skyddsrummet har ställt till med extra besvär och extraordinära 

åtgärder. Dessutom har föreningen haft vattenläckage i bastun och dagvattenledning i port 20. 

Fastighetens stamledning är i sådant skick att vattenläckage kan inträffa vilken tid som helst och på flera 

ställen i fastigheten så hoppas att vi hinner byta rören före. 

Arbetet tar 8 veckor per etapp och går till så att första veckan inplastas lägenheterna för att skydda 

spridning av damm. Det gör Sarab mycket bra men räkna ändå med att det blir en del damm överallt. 

Sarab gör grovstädning men finstädningen gör medlemmarna själva. Därefter börjar rivning och bilning 

samt asbestsanering av badrum, kök, tvättrum (grovkök) wc, rivning av tapp- och spillvattenledningar 

osv. Diskbänken flyttas för att kunna lägga rör bakom i golvet. Under rivningsperioden är det svårt att 

vara hemma men det går. Flera har gjort det medan andra hittat alternativa boenden. 

Efter rivning monteras nya stamledningar i schakten, golven gjuts, väggar putsas, klinker och 

kakelläggning sker. Sedan monteras nya badrums- och tvättrumsinredning etc. eller återmontering av 

önskat inredning. Diskbänken återmonteras. Besiktning utförs av oberoende besiktningsmän, 

anmärkningar åtgärdas av Sarab varefter lägenheten är klar. Port 20 startar i januari 2019. Det finns 

bilder i utställningen, hobbyrummet, från Antero hur bad- och tvättrum kan se ut om det valet görs. 

Det sker vattenavstängningar så att lägenheten saknar vatten men det finns tappvatten i korridorer och 

utslagsback. Hygienvagnen på gården har fyra wc och duschrum KOD 0612. Bastu finns i källaren med 

dusch och wc vidare kan tvättstugans wc utnyttjas när de är i drift. Skogstoa finns att införskaffa via 

Sarab och bekostas av medlemmarna själva. 

Inför varje etapp hålls ett separat informationsmöte med berörda i etappen.  Kallelse skickas ut. 
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Frånluftsvärmepump och ventilation 

Nya värmepumpen är i drift men kräver injustering och programmering för att fungera optimalt. R.T. 

Driftservice AB som utförde totalentreprenaden när det gäller värmepump och ventilation i garage etc. har 

vad vi förstår sålts till ny ägare som sedan lagt ner företaget varför föreningen förhandlar om samarbete 

med nytt företag för service och underhåll samt styrning av anläggningen. 

Tillförsel av friskluft i lägenheterna är för låg. Åtgärder krävs för ökat tillflöde för godkänd OVK 

obligatorisk ventilationskontroll, men som vi ännu inte är klara över vad och hur. Kanske måste det till 

nya fönster eller åtgärder på befintliga. Vissa lägenhet hade vid inspektion byggt in och täppt igen 

ventilationsdonen i kök eller på andra ställen. Dessa har åtgärdats och där har ventilationen förbättrats. 

     

Tak-fallskydd 

                

 

Föreningen är enligt lag skyldig att åtgärda taksäkerheten med fallskydd. Det krävs av Arbetsmiljöverket 

om någon ska röra sig eller arbeta på taket. Det blir ett godkänt vajersystem som levereras och monteras 

den närmaste månaden av företaget Rope Access Sverige AB, Solna. 

EL-stamledningar 

Alla EL-stamledningar i fastigheten byts.  3-fas installeras och ingår fram till nya säkringsskåpet 

(normcentralen) i hallen för respektive lägenhet. Golvvärme i badrum ingår. Lägenhetsinnehavaren 

ansvarar och bekostar byte av el-uttag och strömbrytare samt el-ledningar inom sin lägenhet. Styrelsen 

rekommenderar att alla som har gamla el-ledningar byter till ny standard med jordade uttag via 

Sarab i samband med pågående restaurering eller anlitar annan behörig elektriker/företag.  

Fiberinstallation.  

Befintlig fiber till bredband och TV är dragen i kanaler för el-ledningar vilket medför att när el-

ledningar rivs och byts mot nya går fibern sönder. Fibern ska inte ligga i samma kanaler som EL. 

Föreningen tvingas därför dra om all fiber i nytt läge. Via gamla sopnedkasten upp till 9 

våningar och förlägga fibern i utanpåliggande kanaler och borra genom väggen i korridoren till 

respektive mediacentral, skåp, i lägenheterna. Utförs av Optocare AB, Solna. 
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       Aktiviteter i föreningen vi haft under sommaren     

 

Höststädning och kräftskiva 

Föreningen hade i september städning och den årliga kräftskivan. Vi städade garaget, 

gården och gemensamma utrymmen. Det var många som deltog.  

Under dagen hade vi gemensam lunch med ärtsoppa och punsch, därefter kräftskiva på 

kvällen. Det bjöds på svenska kräftor, sång, och trevlig samvaro. I år fick vi också ett 

sånghäfte upptryckt som väntar på att användas igen 2019. 

 

Boule-spel 

Vår fina boulebana byggdes för 11 år sedan. 

Banan håller fortfarande hög standard och det har blivit många kastade klot under åren 

som gått. I augusti var det lite extra firande av banan med kaffe och kaka. 

Alla är välkomna att spela! Klot och poängtavla finns i barnvagnrummet vid port 20. 

Bild från invigningen den 26/8 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

http://timmerhuggaren.se/ElemImage/Orig/miljo-timmerhuggaren(1).jpg
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Information om kameraövervakning i Brf Timmerhuggaren 

 

 

Vår förening har installerat kamerabevakning på följande platser inom föreningen:  

1, Övre garaget 

2, Nedre garaget 

 

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.  

* Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes/hyresgästers 

säkerhet.  

* Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.  

* Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 30 dagar.  

* Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit endast 3 medlemmar i styrelsen har 

tillträde: Björn Mellfors, Antero Hast, och Hans Welander. 

* Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart styrelsen i Brf 

Timmerhuggaren har tillgång det inspelade materialet.  

 

 

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft 

Datainspektionen www.datainspektionen.se 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/
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         Övrigt 

 

Hemsidan/Medlemsinformation 

Vi startade 2017 med en ny layout på hemsidan med medlemssidor som har inloggning.    

www.timmerhuggaren.se 

Användarnamn: Timmerhuggaren      Lösen : 9523        (alltid vår portkod-byts 

ibland) 

För er som vill ha mailutskick finns blankett för detta på hemsidan att lämnas i 

föreningens brevlåda eller maila till:   ingrid.blomstergren@hotmail.se. 

Vi kommer fortsättningsvis att skicka information i resp. lägenhets brevlåda. Att vi 

har hemsida och möjlighet till mailutskick är som en extra service. 

 

 

 

Miljö/Sophantering 

Brf Timmerhuggaren har på hemsidan information om sophanteringen. Under stambytet 

blir det ibland extra mycket att göra sig av med. Föreningen har inte möjlighet att frakta 

bort grovsopor typ möbler som inte kan slängas i containern. 

Det åvilar resp. medlem. 

 

 

Parkering för taxi 

Föreningen har en ny skyltning före garageinfarten med anvisad plats för taxi.  

 

 

 

 

 

mailto:ingrid.blomstergren@hotmail.se
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