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Årsavgift 2015 

För att bibehålla föreningens sunda ekonomi kommer vi att höja årsavgiften med 5%. Höjning utgörs av 2% för 

ökat kostnadsläge från våra leverantörer (enligt föreningens ekonomiska plan),  2% för höjd fastighetsskatt 

(efter 5 år betalar vi 50% av fastighetskatten) och 1% för nya regler gällande avskrivning för 

bostadsrättsföreningar. Arbetet med föreningens budget inför 2015 har gjorts i samverkan med vår revisor. 

 

Stadgeändring 

Förändring i bostadsrättslagen om uthyrning i andra hand och nya regler kring fastighetens avskrivning och 

avsättning till den ”yttre fonden” kräver att vi ändrar i våra medlemsstadgar. 

När vi får tillgång till förslag på stadgeändringar (mönsterstadgar) från Fastighetsägarna kommer vi att kalla till 

en extra stämma. 

 

Styrelsemedlemmar 

Flera av styrelsen nuvarande medlemmar kommer att flytta från fastigheten under 2015. Vi behöver nya 

personer till styrelsen! 

Hör av dig till någon i styrelsen – våra kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i entrén, eller till valberedningen 

och Eva Malm. 

 

Garageplatser 

För boende i fastigheten är kön kort för att få tillgång till en garageplats och den externa kön lång. Vill du ha en 

parkeringsplats hör av dig till någon i styrelsen. 

 

Städning 

För att underlätta städning av fastighetens olika våningsplan ber vi er att minimera antalet lösa föremål och 

blommor som finns i trapphusen. 

 

Avloppsspolning 

Under 2014 genomförde vi avloppsspolning i Fendergatan 8 och under första halvåret 2015 kommer vi att 

genomföra motsvarande avloppspolning i Fendergatan 6. 

 

Innergården 

Innergården slut besiktades i slutet av september och är snart helt godkänd. Det kvarstår lite arbete kring 

stengångarna. Under besiktningen beslutades det även att lägga barkmull i planteringarna. Barkmull lades ut 

för att förhindra tillväxt av ogräs. Kostnaderna för ogräsrensning visade sig bli lite högre än önskat, och 

barkmullen ska resultera i mindre ogräs och därmed lägre skötselkostnad. Ytterligare en fördel, utöver det 

ekonomiska, är att barkmull förhindrar att det stänker upp jord på balkonger och uteplatser när det regnar. Vi 

hoppas att växtligheten kommer att ta sig fint till nästa vår.  

 

Växtrondell  

Kommer snart att täckas med snö, och vi återkommer när det blir dags för vårplantering.  

 

  



 
 

Ventilation 

Ventilationen är viktig i lägenheterna och för att uppnå en bra inomhusmiljö (både men hänsyn till ventilation 

och värme) måste ventilerna ovanför fönstret vara öppna. Kontrollera gärna att dina fösterventiler är öppna. 

Ventilerna öppnas genom att ”trycka på knapparna utåt”. Ett tips för att få bättre prestation på köksfläkten är 

att gärna öppna en balkongdörr på glänt, så suger fläkten över spisen bättre. Undvik att vädra med din 

ytterdörr under matlagning, eftersom eventuell matos då sprider sig i trapphuset.    

 

Nyheter i området 

I september invigdes barnens båtvarv i Anders Franzéns park, mellan Henriksdalshamnen och Danviksklippan. 

Båtvarvet med utrustade, möblerade stugor/verkstäder och båtar är oerhört fint och detaljrikt, och det 

uppskattas lika mycket av både stora och små besökare.  

 

Bild: http://www.towis.se/2014/10/stockholms-basta-lekpark-anders.html 

 

Tidningar 

Boende på Fendergatan får flera gratistidningar. Om man inte önskar behålla sin tidning/reklam ska den kastas 

i miljörummets tidningsbehållare, bidrar till vår gemensamma trivsel. Tyvärr är det vanligt förekommande att 

tidningar istället placeras ovanpå vår gemensamma brevlåda.  

 

Miljörummet/Soprummet 

Det är förbjudet att kasta hushållssopor i miljörummet, oavsett om sopsugen fungerar eller ej. Missbrukas 

detta kan vi tvingas behöva stänga miljörummet med hänsyn till risk för råttor etc.  

För flyttkartonger, eko lådor, mjölkkartonger och övriga kartonger, se till att trampa sönder kartongerna innan 

de kastas i kärlen. Därmed får vi plats med det avfall som beräknats utifrån antal hushåll i fastigheten och 

undviker ökade kostnader för oss alla. Genom att du packar allt avfall så mycket det går hjälper du till att 

undvika dyra transportkostnader och att kärlen snabbt blir överfulla. 

 

Hemsidan 

Bfr Henriksdalskajen har en egen hemsida www.brfhenriksdalskajen.se. På hemsidan lägger vi upp information 

och du kan även hitta svar på vanliga frågor. 

Avslutningsvis vill vi i Styrelsen önska alla medlemmar en fin vinter! 
 

STYRELSEN 

 


