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Hej ! 

 

1. Ny bank 

Vi byter bank vad gäller föreningens lån. Från SBAB till Nordea. Våra räntekostnader sjunker 

därmed med c:a kr 300.000:- per år.  

 

2. Årsredovisningen 

Den 2 januari lämnades styrelsens förvaltningsberättelse till HSB och den 21 februari lämnade HSB 

över den, efter komplettering, samt det färdiga bokslutet till Borevision för slutgranskning. 

Vi har ännu inte, från Borevision, fått tillbaka den av dem undertecknade Årsredovisningen. 

 

Detta innebär förmodligen att inget tryckeri hinner trycka Årsredovisningen innan stämman utan vi 

får kopiera de kopior vi har och dessa kommer att finnas tillgängliga senast på Årsstämman.  

Den av Borevision slutligen undertecknade Årsredovisningen kommer förhoppningsvis att finnas i 

ett ex på Årsstämman. 

Ni som vill ha Årsredovisningen (d.v.s. kopia av vår kopia) innan stämman, ombedes härmed att 

höra av sig så ska vi försöka ordna det. 

 

Den här oerhört långa handläggningstiden som Borevision har kommer vi att påtala för dem och för 

HSB. 

 

Vi vill för ordningens skull också nämna att enligt HSB är vår Årsredovisning helt felfri och 

upprättad av oss och HSB helt i enlighet med gällande regler vad gäller årsredovisningar. 

 

3. Nya portarna 

Samtliga portar är på plats och asfalteringen är klar. Portarna ska justeras efter hand, belysning ska 

upp i taken och element ska sättas dit. Vi har ett problem i porten på nr 71. Där sitter en av 

kommunen ditsatt elektrisk dörröppnare som inte fungerar. Vi har bett kommunen åtgärda detta 

snarast. 

 

4. Förråds- och källargångarna 

Det ställs, som vanligt, skräp där vilket är väldigt oansvarigt. Alla måste själva ta hand om sådant 

här och se till att det blir bortforslat ! 

 

5. Hissrenovering 

Allhiss kommer att fortsätta med renovering av våra hissar och på tur står Vallavägen 91, 97 och 

103. Arbetet påbörjas c:a 8 maj. Allhiss aviserar i portarna.  

 

6. Vår mark 

Gräsfrön har nu såtts och snart kommer växter och träd att planteras. 

 

 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

info@brfsoluret.se 


