Brf Paradis informerar november 2018
Den 27 november hölls informationsmöte i Masthuggets hus gällande ”Projekt Paradis”.
Mötet var välbesökt och minst en representant från 20 lägenheter deltog i mötet.
Ordförande Eva Ohlsson började med att berätta om den långa förberedelsetiden och
vad styrelsen har gjort hittills. Renoveringen som nu äger rum har planerats sedan länge
och är välbehövlig. Enligt underhållsplanen borde en del av arbeten gjorts tidigare men
för att samla alla arbeten som kräver byggnadsställningar har vi väntat tills nu.
Styrelsen har självklart beställt en takbesiktning, besiktning av balkonger samt
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och inte enbart utgått från vad som står i
underhållsplanen. Alla de mest kostsamma arbeten som nu kommer att göras är väl
motiverade och nödvändiga för att hålla fastigheten i gott skick.
För att säkerställa att upphandling av renoveringsarbeten går rätt till har vi anlitat Peter
Hansson från HSB som projektledare. Peter är specialist inom ombyggnationer och
renovering. Utifrån styrelsens beställning skrev Peter en detaljerad anbudsförfrågan
enligt alla konstens regler.
Arbeten som nu görs kräver naturligtvis bygglov. Efter rekommendation från Peter
Hansson anlitade vi arkitekt Ann Rudbäck från Carlson Fernberg Arkitektkontor AB för
planering och ritningar för ansökan om bygglov.
Handläggningstiden för bygglovet drog ut på tiden då Stadsbyggnadskontoret hade hög
arbetsbelastning men i maj 2018 var det äntligen klart och Peter Hansson kunde skicka
iväg anbudsförfrågan till sju olika byggföretag.
Fyra av de tillfrågade byggföretagen valde att lämna in en offert. Efter prisjämförelse och
referenstagning valde styrelsen att ge uppdraget till RO Byggteknik AB,
Beställningsskrivelse om totalentreprenad till ett totalpris på 8 936 000 kr exkl. moms
gick iväg i november 2018.
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Vad ska vi göra?
Vice ordförande Bengt-Arne Hogström Sibounheuang fortsatte med att berätta mer
detaljerat om det som ska göras.

Som tidigare nämnts har vi haft takbesiktning som redan för ca fyra år sedan visade att
det finns stort renoveringsbehov. Då valde vi att åtgärda de värsta bristerna - så att
vatten inte kan ta sig in genom taket - i väntan på vår nu aktuella stora renovering.
Vid Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som gjordes under hösten 2016 fick vi flera
anmärkningar. Detta resulterade i ett föreläggande från kommunen. Styrelsen tog då
kontakt med kommunen och fick anstånd att åtgärda anmärkningarna med motivering
att åtgärderna är en del i ett större renoveringsprojekt. Vi fick anstånd men måste betala
vite om åtgärderna inte genomförs.
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Byggpröcessen - vad kömmer att handa?
Bengt-Arne fortsatte med att berätta vad som väntar oss. Byggställningar kommer att
finnas i stort sett under hela byggprocessen. Vi måste ta bort buskarna närmast
husgrunden på innegården.
Att det kommer att låta är oundvikligt, vilka tider man kommer att jobba vet vi inte exakt
men troligen startar man vid 7-tiden på morgonen.
Tänk på att vi behöver tillgång till din lägenhet vid t.ex. fönsterbyte. Åker du bort under
byggtiden kontrollera med styrelsen om tillgång till din lägenhet behövs och lämna
nycklar!
Åtgärder gällande ventilation kan eventuellt kräva nya spisfläktar. Utgångspunkten är
att vi inte ska behöva byta befintliga fläktar men styrelsens rekommendation är att
avvakta med eventuell köksrenovering tills vi vet vilken ventilationslösning det blir.
Styrelsen återkommer med mer information längre fram.
Regelbundna byggmöten kommer att hållas med byggföretaget, projektledaren Peter
Hansson samt styrelsen. Information på hemsidan uppdateras kontinuerligt under hela
byggprocessen.
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Till sist presenterade Bengt-Arne tidsplanen. Fortlöpande information kommer att
finnas på hemsidan.

Vad köstar det?
Föreningens ekonomiansvariga Karin Borenäs presenterade de ekonomiska
förutsättningarna för projektet.
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Solpaneler
Till årsstämman i april 2016 fick styrelsen in en motion om att undersöka möjligheten
att montera solpaneler i samband med takrenoveringen. Årsstämman beslutade då att ge
styrelsen i uppdrag att gå vidare med detta.
Utredningen visar att vi har bra förutsättningar för solpaneler, vi kommer att minska
våra kostnader för el, vi har ansökt och beviljats bidrag för installation och vi beräknar
att investeringen betalar sig på ca 8 år. Sist men inte minst bidrar vi till bättre miljö.

Årsavgift
Föreningen har haft en oförändrad årsavgift sedan januari 2004 på ca 708 kr/kvm, d.v.s.
i 14 år. Vi hade kunnat välja att höja avgiften med 2 % varje år för att spara till
kommande renoveringar. 2 % brukar vara den höjning man räknar med för andra
kostnader/avgifter i samband med budgetering.
Hade vi valt denna metod hade avgifterna sett ut så här:
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Sittande styrelse har i likhet med tidigare styrelser sedan 2004 valt att inte ha denna
metod.
Nu har vi ett behov vilket resulterar i att avgifterna måste höjas ganska kraftigt men
ändå kommer att ligga 125 kr/kvm under avgiften vi skulle haft om vi valt metod enligt
ovan. Så här kommer det att se ut.
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I vårt budgetarbete har vi haft stöd från vår ekonom Catarina Rüetschi på HSB och vi
kommer att anlita HSB:s finansavdelning för att ta fram offerter på nya banklån.
Styrelsen har beslutat att årsavgifterna ska höjas från och med Q2, d.v.s. från den 1
april 2019 och den nya årsavgiften kommer att vara 828 kr/kvm.
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Förslag för att halla nere avgiftshöjningen
Studentlägenhet
Styrelsen har funderat på olika lösningar för att hålla nere avgiftshöjningen. Bland annat
har vi diskuterat att göra om styrelserummet/gästlägenheten till en studentlägenhet.
Lägenheten hyrs som det nu är i väldigt liten omfattning och av få medlemmar, de flesta
medlemmar hyr den aldrig. Vi får in max 10 000 kr per år men hyr vi ut med en hyra på
t.ex. 5 000 kr/månad får vi ett tillskott i kassan på 50 000 kr.

Höjning av hyra för gästlägenhet
Övernattningslägenheten hyrs för närvarande ut för blygsamma 150 kr/natt. I denna
avgift ingår el, förbrukningsmaterial för städ, storstädning av lokalen inklusive
fönsterputs två gånger per år och slitage för lägenheten. Avgiften täcker endast
kostnaderna vi har för lägenheten men inte mer. Styrelsen har för avsikt att höja avgiften
fram tills det eventuellt blir en studentlägenhet. Styrelsen återkommer när beslut har
fattats.

Medlemmarnas eget arbete
Ju mer vi gör själva desto mindre kostnader för föreningen. Ett exempel kan vara att vi
städar trapphusen och tvättstugorna själva. Något för alla att fundera över.

Sopsortering och återvinning
Vi har nära till två återvinningsstationer så frågan är om vi behöver återvinning för
tidningar och wellpapp i våra soprum? Ju mer vi lämnar till återvinningsstationerna
desto mindre kostar vår sophämtning. Sopsorteringen fungerar inte optimalt idag.
Slänger vi matavfall i hushållsavfall istället för komposten kostar sophämtningen mer.
Om alla hjälps åt och sorterar rätt och går till återvinningsstationerna sparar vi pengar.

Avslutning
Ordföranden Eva Ohlsson tackade alla för deltagandet. Det var roligt att så många visade
intresse!
Styrelsen kommer att informera löpande på vår hemsida www.brfparadis.se och alla är
välkomna att höra av sig med eventuella frågor/funderingar.
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