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  Trevlig sommar! 

 

Hej Medlem  

Sommaren är här och många medlemmar gillar förstås att pynta och påta 
i sin trädgård. Vi har även en del växtlighet på föreningens områden. Har 
du idéer, frågor eller förslag så är dessa välkomna. Kontakta gärna Anki 
Mortensen på Tömvägen 8 eller styrelsen. 
 
Extrastämman den 9 augusti valde Martin Elmegren till föreningens ord-
förande. Stämman beslutade också enhälligt att godkänna styrelsens för-
slag angående förberedelser för laddstolpar. Se nedan. 
 
Parkeringen kommer vara avstängd i cirka 2 veckor under hösten för ga-
rantijobb med omläggning av överbyggnad och ytskikt. Mera information 
kommer när tidplanen är fastställd. I samband med detta kommer det 
läggas ner tomrör till kabeldragning fram till kommande laddstolpar. 
 
Inflationen är om du vet hög. Detta gör att föreningen får mindre för våra 
pengar när vi köper tjänster eller varor. Det är dock inte bara negativt med 
hög inflation, eftersom föreningen har lån så minskar värdet på dessa lån i 
takt med inflationen. För varje procentenhet inflationen stiger så sjunker 
värdet på ett en-miljonlån med cirka 10 000 kr. Den tråkiga biten är att det 
fortfarande är samma antal kronor som ska betalas, det är det underlig-
gande värdet som krymper.     
 
Ränteläge  
Förningen har idag drygt 21 miljoner kronor i lån med en snittränta på 
0,89%. I riktiga pengar gör det 187 876 kr/år. Som du vet har räntan börjat 
stiga och vi kommer inte kunna förvänta oss så här låga räntor på länge. 
Föreningen sitter än så länge i en bra sitts då de tre lånen vi har är bundna 
i 2, 3 och 4 år. Därefter kalkylerar styrelsen med en räntekostnad på 4 % 
eller högre. Du som redan gjort en snabb beräkning i huvudet förstår att om 
vi idag betalar 187 tkr för cirka 1% så kommer vi vid 4% behöva betala mer 
än 800 tkr/år i räntor.  
Så vad gör och har styrelsen gjort för att möta denna kostnad? Till en börja 
med så finns det utrymme i förenings ekonomi för att klara en ränta på 3,5 
- 4% redan idag. Detta tack vare långsiktig planering tidigare år och små 
avgiftshöjningar under de år som varit. Vi har ökat den ordinarie amorte-
ringstakten och styrelsen har även valt att göra extra amorteringar löpande. 
Framöver planeras flera extra amorteringar när det är dags att binda om 
lånen och styrelsen tittar med hjälp av HSB's ekonomer 10 år fram i tiden 
för att se hur föreningen mår ekonomiskt.  
 
Fastighetsskatt är föreningen befriad från de första 15 åren, det innebär 
att 2032 är första året vi kommer börja betala skatt/avgift. Med nuvarande 
regelverk hamnar den räkningen på 231 000 kr/år  
 
Månadsavgift  
Som du förstår av ovan så möter föreningen inom 10 år en risk för extra 
utgifter på 800 tkr varje år bara i räntor och skatt. För att möta denna fram-
tida kostnad har styrelsen beslutat att höja avgiften med 5 % från och med 
den 1 oktober 2022. Vi har som mål att justera avgiften varje år framöver 
för att möta kostnaderna och med nuvarande prognos ser framtida höj-
ningar ut att ligga mellan 3 - 4%.   

 Kontakt 
Du når styrelsen enklast via  
ordförande Martin Elmegren,  
Körmästarevägen 56 eller per e-
post till  rg5850@hotmail.com 
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss.  
 
Hemsida 
https://larodhage.hsbbrfwebb.se/ 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel ska anmälas till HSB Boen-
deservice tel 042-19 95 90. 

Felanmälan kan även lämnas på 
Internet – www.hsbnvs.se och  
länken ”Felanmälan”. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att 
det kan vara en del fel som den bo-
ende själv ska svara för  
(= åtgärda och betala) enligt stad-
garna § 31. 
 
Styrelsens sammansättning 

• Martin Elmegren, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Matz Svensson, vice ordf 
• Andrea Norlander, ledamot 

Revisor 
Jananders Andersson,  
Stuterivägen 69 A 
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens val-
beredare. 
 
Administrativ förvaltning 
Vår förening köper administrativ 
och teknisk förvaltning från HSB 
nordvästra Skåne. 

Har du frågor angående avgifts-
avier, autogiro mm kan du kontakta 
HSB på tel 042-19 95 00 eller  
e-post info@hsbnvs.se du kan 
också gå till 
www.hsbnvs.se/sjalvservice  
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Några tips i ditt boende 
 

• Det finns gräsklippare, skottkärra och el-häcksax i miljöhuset. Där hittar du även en lång vat-
tenslang som kan kopplas till utkastaren vid miljöhuset. Vi har även en stege till utlåning (prata 
med Martin). 
 

• Om någon av fläktarna i din ventilationsanläggning börjar väsnas ska detta felanmälas till HSB 
på 042–19 95 90. Vi har förlängd garanti på dessa motorer till och med 2023-09-06 
 

• Den garanti som i övrigt kvarstår är fönstergarantin som löper till och med maj 2026 
 

• För att kolla vem (den boende eller föreningen) som ansvarar för underhållet i våra hus kan du 
läsa i stadgarna §§ 31, 32 och 33. Saknar du stadgarna? Kontakta Martin 
 

• För dig som bor på Stuterivägen: I utrymmet vid värmeväxlaren finns är det en golvbrunn. Fyll 
på vatten regelbundet i denna så slipper du den avloppsdoft som kan uppstå 
 

• På varje blandare för vatten finns en svart knapp på baksidan av reglaget. Tryck in denna för 
varmare vatten och högre vattenflöde 
 

• Om displayen på köksfläkten blinkar så är det en påminnelse om att diska filtren. Håll knappen 
för lampa eller on/off intryckt en liten stund så slutar blinkandet. Filtren kan köras i diskmaski-
nen 
 

• När du drar ut en sladd från ett vägguttag ska du hålla emot på uttaget. I annat fall finns risk 
att uttaget lossnar från väggen. 
 

• Om du isolerar ditt förråd i trädgården så måste du sätta in minst två ventiler för god venti-
lation och för att undvika fukt- och mögelskador inne i förrådet. Fråga gärna styrelsen. 
 

• För installation av luft/värmepumpar, pergola, billaddare eller byggen som t.ex. trädäck och 
staket krävs tillstånd av styrelsen i förväg. Samma sak gäller om du ska göra större förändring 
inne i din lägenhet. Om du lägger trädäck i trädgården så måste det vara möjligt för föreningen 
att komma åt de spolbrunnar till avloppen som finns på vissa ställen 
 

• Det är inte tekniskt möjligt att fästa markiser i våra fasader 
 

• Markytan mellan tre gavlar på våra hus och Tömvägen ingår inte i vår fastighet. Denna gröna 
yta sköts av vägsamfälligheten som finns bildad mellan HSB och de som bor i grannhusen. 
Markytan mellan cykel-/gångbanan och Ardennervägen är inte heller föreningens mark. Den 
ska skötas av Helsingborgs stad 
 

• Kolla gärna regelbundet på anslagstavlan i miljöhuset. Här kan finnas nyttig information  
 

• Grovsopor, byggavfall och stora wellpapp-kartonger ska du själv lämna på Filborna avfallsan-
läggning. Detta avfall ingår inte i föreningens abonnemang. Läs mer på www.nsr.se  


