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Dags för nytt höstbrev med flera nyheter, både stora och små! 
 

1. Reparationer & underhåll.  
a. Arbetet med uppdragning av takpapp på balkongerna, lgh 28-30, är klara. Nu kan 

vi konstatera att kostnaden blev något mindre än vad vi räknat med.  
b. Arbetet med den vattenskadade lght 14 är nu klart har och inspekterats av HSB:s 

inspektör. Föreningen ersätter lägenhetsinnehavaren med fördelningen 50/50 
procent för den totala renoveringen av lägenhetens skador. 

c. Vi har fått in en rapport från HSB:s inspektion av marken vid gaveln på den norra 
sidan. Marken från parkeringen lutar ner mot huset och det är inte bra för 
avrinningen. Dessutom måste vi undersöka vart en del av avloppet tar vägen. Vi 
måste även byta ut några av stuprören längs denna fasad. De är för 
underdimensionerade. I dagsläget undersöker vi vilka entreprenörer som kan ta 
sig an detta arbete. De få som finns på norra Öland är mycket upptagna under 
hösten. Därför får kanske arbetet vänta till våren.  

d. Vi fortsätter förhandla med byggherren Ölands utvecklings AB om hur vi kan 
återköpa utrymmet bakom lägenheterna.  
 

2. Ekonomi  
Hittills ligger årets utgifter inom budget och prognosen pekar på att helåret också 
hamnar inom budget. Om grävningsarbetet kommer att utföras längs den norra 
gaveln i år, kommer vi dock att hamna på förlust även detta år.  
 

3. Avgiftshöjning 2019 
Vi har arbetat tillsammans med HSB inför budgeten 2019. Deras och vår 
rekommendation är att vi bör avsätta mer pengar till underhållsfonden än vad som 



har gjorts tidigare. Man bör ha en större och långsiktigare buffert, och det är inte 
försvarbart att fortsätta att låna till löpande underhåll. Vi har under flera år gjort 
minusresultat. Därför kommer vi även i år att behöva höja avgiften något mer än vi 
har gjort tidigare. Detta för att uppnå ett nollresultat 2019 och skapa utrymme för 
avsättningar för underhåll kommande år. Avgiftshöjningen blir 8 procent och kommer 
att gälla från första januari 2019.  
 

4. Underhållsplanen 
Vid det senaste styrelsemötet i början av november gick vi igenom underhållsplanen 
tillsammans med vår kontaktperson på HSB i Kalmar. Detta gjorde via Skype och det 
fungerade bra. Vi flyttade till exempel fram en rekommenderad renovering som finns 
med i underhållsplanen som totalt sträcker sig 30 år framåt i tiden. Vi kommer 
löpande att undersöka om de rekommenderade renoveringarna behöver göras just 
det år som föreslås i planen. Tack vare att vi i är en bostadsrättsförening där vi vistas 
bara några få månader om året gör att det inte är samma stora slitage som i en ”året-
runt-bostadsförening”. Vi kommer att berätta mer om underhållsplanen på 
årsstämman. Den nya underhållsplanen som finns digitalt underlättar arbetet för hela 
föreningen. Vi kan till exempel lägga in bilder på före och efter renoveringar digitalt i 
den nya underhållsplanen, den nya dokumentationsmöjligheten är ett mycket bra 
extra verktyg för styrelsearbetet. 
 

5. Internet 
I och med annulleringen av kontraktet med IP-Only kunde vi kunde vi som vi tidigare 
berättat teckna ett nytt kontrakt med Telia som har lovat att leverera fibernät inom 6 
till 9 månader. Det kan förstås fördröjas om det blir svår tjäle i jorden under vintern 
eller att andra bygg/grävhinder dyker upp, men ambitionen är att vi ska kunna få 
fiber till sommaren 2019.   
Telia erbjuder ett öppet nätverk men vi är ändå begränsade till ett antal leverantörer 
och varje medlem väljer sitt eget utbud (mer information kommer om detta). Det 
ingår ett basutbud av TV program men i övrigt måste varje medlem teckna sig för 
avtal med något av bolagen för att få bredbandsuppkoppling. Det finns tex ett nät 
som heter riksnet där kan man teckna sig för så kort tid som över en helg eller längre 
se bif länk. Det är bra för semesterboende och korttidsboende. Varje lägenhet 
kommer att få ett nätverksuttag som man sedan kopplar sitt modem till. Kostnaden 
för föreningen är 150 000 kr plus 10 kr/lght/månad för modemet, vilket vi budgeterat 
för. 
Vi kommer att behöva gå in i olika lägenheter för att se var uttagen bäst ska placeras 
och senare monteras. Vi kommer att successivt att rapportera om installationen. 
https://www.riksnet.se/privat/korttidstjanster/ 
 

6. Vill du vara med i styrelsen? 
Vi vill påminna om det brev som tidigare i veckan gick ut från valberedningen om att 
man gärna tar emot intresseanmälningar från medlemmar som vill vara med i 
styrelsen, eller rekommendationer på namn. Sista datum för anmälan är den 2 
december. Svar kan skickas till mail@rolandkarlsson.se 
 
 

https://www.riksnet.se/privat/korttidstjanster/
mailto:mail@rolandkarlsson.se


7. Ägarbyten 
Inga ägarbyten har rapporterats. Tre lägenheter ligger ute till försäljning just nu. 
 

8. Påminnelse om städdag 2019 
Kristi Himmelfärdsdagen ligger sent nästa år. Närmare bestämt sista helgen i maj. Det 
innebär att städdagen blir fredagen 31 maj och årsstämman hålls lördagen 1 juni. 
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