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AGENDA

• Vad är en Bostadsrättsförening

• Mörbyhöjden 2.0

• Fastigheterna – nutid och framtid

• Värmen och energi

• Parkering och lokaler

• Utemiljö

• Ekonomi

• Pannrumsprojektet



VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

• En ekonomisk förening som äger en eller flera bostadsfastigheter med lägenheter och 
upplåter dessa till sina medlemmar

• Föreningen ska ha en styrelse vars ansvarsområde är att förvalta gemensamma delar av 
fastigheterna

• Medlemmarnas ansvar är att förvalta privata delar av fastigheterna

En förening som enbart gör detta 
blir inte särskilt trevlig att bo i!



VI VILL MER! MÖRBYSKOGEN 2.0
STYRELSEDRIVET      KLART MEDLEMSDRIVET

• Blippar för dörröppning, bokning av 

tvättstugan m.m

• Inbjudande trädgård

• Hemsida med anslagstavla för 

hundvakt, köp och sälj m.m

• Enhetliga entréer

• Samlingslokal

• Gym

• Laddpunker för el-bilar

• Städdagar med gårdsfest

• Grannupphandlingsgrupp

• Trappvärdar

• Bastu

• Boulebana

• Bridgeklubb

• Grannsamverkansgrupp



FASTIGHETERNA – NUTID OCH FRAMTID

Nutid

Underhåll när det behövs

Framtid

Underhåll enligt underhållsplan



VÄRME- OCH ENERGIFRÅGORNA

Kortsiktiga åtgärder för värmen - Styrelse

• Tilläggsisolering – genomfört  2018

• Avgasare för radiatorsystem – genomfört 2018

• Fläktar – genomfört 2018

Kortsiktiga åtgärder för värmen – Medlem

• Flytta möbler från radiatorer

• Se till att ha fräscha tätningslister runt samtliga 

fönster och dörrar (minska drag)

• Öppna era radiatorventiler fullt

• Täta inte era springventiler

• Mät vilken temperatur du har mitt i rummet på 1 

meter från golvet. 

• Felanmäl till CEMI

Långsiktiga åtgärder för värmen - Styrelse

• Värmeåtervinning FTX

• Fönster

• Radiatorer

Åtgärder för bättre ekonomi - Styrelse

• Värmeåtervinning FTX + Bergvärme

• Fönster

• Belysning ute - genomfört

• Belysning inne



VÄRME- OCH ENERGIFRÅGORNA

25% sänkt fjärrvärmeförbrukning 

från 2013 till 2018 med relativt 

enkla åtgärder så som byte av 

undercentraler, tilläggsisolering, 

avgasare. 

Nu återstår större åtgärder för 

att komma ner ytterligare i 

förbrukning samt ökad komfort.
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PARKERING OCH LOKALER

• Installation laddstolpar

• Återbetalning depositioner under februari

• Garagerenoveringen – vårt garage är i bra skick men 60 år gammalt!

• Hyresnivåerna i linje med  faktiska kostnader – betalas av dem som har parkering, 
inte alla medlemmar



PARKERING OCH LOKALER

• Genomgång av lokaler

- förnyande befintliga kontrakt

- översyn av hyrorna

• Fler möjliga lokaler för uthyrning till medlemmar ska undersökas



UTEMILJÖ

• Utemiljögruppen är nedlagd

• Åtgärder 2019 är att återplanetera efter olika åtgärder samt planera för 

framtiden



EKONOMI

• Lånebild per 2019-02-17

Nytt lån, lägre räntor än tidigare, amortera i takt med avskrivningar, låna i 

takt med investeringar

• Budget 2019 utifrån underhållsplanen



PANNRUMMSPROJEKTET











PANNRUMMSPROJEKTET





FRÅGOR PÅ DETTA?


