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Kallelse till föreningsstämma i Brf Klädstrecket 24 

Tid: 11:e april 2021 kl 11:00  

Plats: Trädgården vid pergolan mot Badstrandsvägen 20-26 

 

Som tidigare kommunicerats hålls stämman utomhus i trädgården vid pergolan på 
framsidan mot Badstrandsvägen 20-26.  

Styrelsens ambition är att stämman ska kunna genomföras på max en timme, varför 
vi ber alla att läsa på utdelade dokument i förväg och vara förberedda på att 
omgående rösta på respektive fråga enligt dagordningen. Inga föredragningar 
kommer att hållas av styrelsen och endast korta frågor/diskussioner kommer att 
tillåtas. Frågor där medlemmarna önskar mer information och diskussion kommer 
istället att bordläggas för att tas upp under ett extra möte efter årsmötet. Ställ gärna 
även frågor till styrelsen i förväg via styrelsemailen (styrelsen@kladstrecket24.se) så 
ska vi besvara detta redan före mötet alternativt under stämman. 

För att hålla nere antalet deltagare vid mötet bör max en person per hushåll delta, 
och styrelsen ser gärna också att medlemmar om så är möjligt inte närvarar utan 
istället röstar via annan betrodd person som då ska ha fullmakt. 

Medtag gärna egen stol om du vill vara säker på att kunna sitta under mötet.  

Samtliga bilagor till denna kallelse finns att läsa och ladda ner från föreningens 

hemsida (www.kladstrecket24.se).  

Om du vill ha informationen utskriven kontaktar du i första hand styrelsen via 

styrelsemailen (styrelsen@kladstrecket24.se) alternativt kassör Monica Melin på 

070-768 97 72. 

  

mailto:styrelsen@kladstrecket24.se
http://www.kladstrecket24.se/
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DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 

 

2. Val av stämmoordförande 

 

3 Godkännande av dagordningen 

 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

 

5. Val av två justerare och rösträknare 

 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

 

7. Fastställande av röstlängd 

    Bilaga 1 - Fullmaktsblankett 

 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

    Bilaga 2 – Årsredovisning 2020 

 

11. Beslut om resultatdisposition, avgift och 2021 års budget 

    Bilaga 3 – Budget för verksamhetsår 2021 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

 verksamhetsår 

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

   Bilaga 4 – Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter 

 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 

16. Tillsättande av valberedning 
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17. Ärenden (motioner) som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som 

medlem anmält enligt stadgarna §31: 

Bilaga 5 – 5.3 

Trädgårdsgruppens motion om nyplantering och upprustning vid stentrappan 

mot Flottbrovägen.  

Bilaga 6 

Styrelsens motion om kompletterande tillägg avseende riktlinjer för 

andrahandsuthyrning. 

Bilaga 7 

Styrelsens motion om uppdaterade trivselregler och annan nyttig information. 

Bilaga 8 

Styrelsens motion om tidigareläggande av takomläggning. 

Bilaga 9 – 9.3 

Medlems motion om nyttjanderätt av markyta. 

18. Övrigt 

 

19. Stämmans avslutande 



 

FULLMAKT 

Härmed ger jag/vi: 

 

…………………………………………………………………  ………………………………………………… 
Namnförtydligande    Lägenhetsnummer 

 

Fullmakt till: 

…………………………………………………………………  ………………………………………………… 
Namnförtydligande    Personnummer 

 

 

Att rösta enligt nedan vid årsmöte i Brf Klädstrecket 24 den 11:e April 2021. 

Fråga Ja Nej Bordläggs 

Punkt 10 - Fastställande av resultat- och balansräkning.    
Punkt 11 - Styrelsens förslag om resultatdisposition, avgift och 2021 
års budget. 

   

Punkt 12 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.    
Punkt 13 - Förslag om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer 
för kommande verksamhetsår.  

   

Punkt 14 - Valberedningens förslag till styrelseledamöter och 
suppleanter. 

   

Punkt 15 - Valberedningens förslag till revisorer och 
revisorssuppleanter. 

   

Punkt 17 enligt Bilaga 5 – 5.3 – Trädgårdsgruppens motion om 
nyplantering och upprustning vid stentrappan mot Flottbrovägen. 

   

Punkt 17 enligt Bilaga 6 – Styrelsens motion om kompletterande 
tillägg avseende riktlinjer för andrahandsuthyrning. 

   

Punkt 17 enligt Bilaga 7 – Styrelsens motion om uppdaterade 
trivselregler och annan nyttig information. 

   

Punkt 17 enligt Bilaga 8 – Styrelsens motion om tidigareläggande av 
takomläggning. 

   

Punkt 17 enligt Bilaga 9 – 9.3 Medlems motion om nyttjanderätt av 
markyta 
 

   

  

Ort och datum:   ………………………………….……………. 

 

 

Underskrift av Fullmaktsgivare: ………………………………….…………… 

__________________________________________________________________________________________ 



Föreningens kontroll:  

Ombudet är personligen känt: ………………………     ID-kontroll: …………………………    Sign …………………………

  





































Brf Klädstrecket 24 BILAGA till Årsmötet 2021-04-12

INTÄKTER:

Utfall föregående år BUDGET

År 2020 År 2021
INTÄKTER:

2 789 973 2 809 851 kr Årsavgifter (83+1st) Brf-lägenheter

87 611 68 203 kr Hyresintäkter (1st) bostäder, lgh 174

42 140 65 854 kr Hyresintäkter lokaler, momsfria

313 373 325 057 kr Hyresintäkter lokaler, momsbelagda.

270 929 280 159 kr Hyresintäkter parkering, ej moms 

18 360 18 727 kr Hyresintäkter parkering, moms 

165 109 25 000 kr Övriga rörelseintäkter ca

3 687 496 kr 3 592 851 kr Summa INTÄKTER

År 2020 Drift:

869 161 930 000 kr Fjärrvärme

119 426 121 815 kr El

109 334 111 521 kr Vatten o avlopp

90 938 92 757 kr Sophämtning

93 459 95 328 kr Städning

74 148 75 631 kr Fastighetsskötsel (Åkerlunds)

138 235 138 235 kr Kabel-TV, bredband

0 0 kr Snöröjning

147 268 150 000 kr Fastighetsförsäkring

2 121 10 000 kr Förbrukningsmateriel fastighet

56 965 25 000 kr Förbrukningsinventarier fastighet

1 701 054 kr 1 750 286 kr Delsumma

Rep. & underhåll

106 856 95 000 kr Gård

14 282 15 000 kr Vatten&avlopp reparationer

6 517 10 000 kr Värme reparationer

3 661 10 000 kr Tvättstugan

10 000 kr Elanläggning

70 000 kr Ventilation

242 856 200 000 kr Huskropp

44 902 30 000 kr Övrigt

419 073 kr 440 000 kr Delsumma

Planerade underhåll

0 Garage inkl. elanläggning garage

0 4 000 000 kr Yttertak

47 500 30 000 kr Huskropp

0 285 000 kr Markanläggning/Trädgård
47 500 kr 4 315 000 kr Delsumma

Administrativa kostnader (kontogrupp 6-7)

139 572 145 000 kr Kameral förvaltning

100 730 120 000 kr Arvoden styrelse+ revisor (personal)

207 988 200 000 kr Konsultarvoden

0 kr Skadestånd/förlikningsavtal

22 448 20 000 kr Diverse småposter
470 738 kr 485 000 kr Delsumma

Skatter, räntor och avskrivningar:

158 525 161 696 kr Fastighetsskatt

60 686 60 000 kr Låneräntor

-156 660 -150 000 kr skattefri utdelning (OBS intäkt)

634 041 600 000 kr Avskrivningar enligt plan
696 592 kr 671 696 kr Delsumma

3 334 957 kr 7 661 981 kr Summa UTGIFTER

352 539 kr

-4 069 130 kr    UNDER-skott!

Förväntade Xtra intäkter: 2,1 MSEK Från Torkvinds- och källarlokal försäljningar år 2021

4,9 MSEK Från Torkvinds- och källarlokal försäljningar år 2022

                         7 MSEK TOTALT
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Valberedningens förslag till ny styrelse 

 

 

 
Styrelseledamöter 
  
Kvarvarande 1 år 
Camilla Strömberg, Badstrandsvägen 26 
Karin Lennermark, Badstrandsvägen 20 
Monica Mellin, Flottbrovägen 23 
  
 
Omval – 1 år 
Sebastian Ziabari, Flottbrovägen 27 (”Badstrandshuset”) 
Tord Sjöberg, Gammelgårdsvägen 26D 
Magdalena Prioux, Gammelgårdsvägen 26G 
 
 
Nyval – 2 år 
Sten Palmer, Badstrandsvägen 22 
P-A Stensson, Badstrandsvägen 24 
 
 
Nyval – 1 år 
Sven Kim, Badstrandsvägen 26 
Tomek Augustyn, Badstrandsvägen 20 

  
26 mars 2021  
Eva Theisz och Marianne Söderström 
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Trädgårdsgruppens motion om nyplantering och upprustning vid 

stentrappan mot Flottbrovägen. 

 

Motiv/Bakgrund: 

Trädgårdsgruppen föreslår en upprustning och nyplantering runt stentrappan. 

Plantering runt stentrappan är den sista etappen i upprustningen av rabatterna som 

påbörjades 2012. Trädgårdsarkitekt Carina Järling har i samarbete med trädgårdsgruppen 

formgivit rabatten (se bifogad plan). Det är utformat så att det kommer att harmoniera med 

byggnaden och stentrappan i färg och växtval.  

Vi kommer att installera bevattning i trappslänten.  

Cykelstället planeras att uppgraderas till ett cykelskjul, och det kommer finnas plats för fler 

cyklar än i dagsläget.  

Offert för detta projekt beräknas till 265 tkr (se bifogat dokument som innehåller 

detaljspecifikation). 

 



     

Höstfärger i trappslänten 

    



           

      

            

 

 

 

 

 



Carina Järling                                                                                                                           2020-12-16 

Konst & Trädgård                                                                                             

info@carinajarling.se 

0708-43 52 99   

 

 

OFFERT BRF KLÄDSTRECKET 

 

 

Jag tackar för förfrågan och erbjuder Brf Klädstrecket följande: 

 

Anläggning, plantering samt bevattning slänt runt paradtrappa 

samt cykelskydd, cykelställ och sandlåda. Posterna är uppdelade för tydlighet och 

valmöjlighet till olika takmaterial. 

 

 

Markarbete:  

etablering, transporter, grävning med maskin och för hand, deponi av jordmassor samt rötter, 

ris                                                           30 600kr 

Naturgödslad trädgårdsjord 24 ton:       18 000kr  

Div. material: grus, rhododendronjord,  

torvblock, armeringsjärnjärn                     2596kr  

 

Sammanlagt:                                   51 196kr 

 

Bevattning: 

Material: matningsslang, droppslang, 

 kopplingar                                             18 716kr 

Timer:                                              1440kr 

Arbetstid: montering, grävning, 

 läggning, testkörning                           8000kr 

 

Sammanlagt:                             28 156kr 

mailto:info@carinajarling.se
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Konst & Trädgård                                                                                             

info@carinajarling.se 

0708-43 52 99   

 

 

Plantering: 

Växter:                                                 128 318kr 

Frakt tillkommer 

Arbete: plantering samt tipp av material: 5500kr 

 

Sammanlagt:                             133 818kr                                           

 

 

Cykelskydd:  

Material och resor: plintar, stolpskor,  

virke, skruv o dyl. och färg                    10 200kr 

Arbete: bygge inklusive tak, grävning,  

gjutning, målning och grovstädning:     26 290kr 

 

Samanlagt:                                 36 490kr 

 

Takmaterial: 

Tillkommer för cykelskydd och 

avser material att välja. Byggkostnad samman med övrig arbetstid.   

Plåt:                                                           2350kr 

Papp:                                                         6921kr 

Kanalplast:                                                9825kr  

 

 

 

 

mailto:info@carinajarling.se
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Cykelställ:  

Material:                                          4160kr 

Arbete: grävning, gjutning, montering:  4400kr 

 

Sammanlagt:                                8560kr 

 

Sandlåda: 250l                                      2995kr   

 

 

Priser anges ex. moms   

Med reservation inför oförutsedda markkomplikationer. 

 

 

Med vänliga hälsningar Carina Järling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Järling 

Konst & Trädgård                                                                                                           Orgnr: 670427-1045 

info@carinajarling                                                                                                          VAT: SE670427104501501 

0708-43 52 99                                                                                                                 Bankgiro: 705-6179

   

mailto:info@carinajarling.se
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Styrelsens motion om kompletterande tillägg avseende riktlinjer för 

andrahandsuthyrning. 

 

Motiv/Bakgrund: 

Enligt föreningens stadgar (§2) är föreningens primära syfte att upplåta bostad till 

medlemmarna för deras permanenta boende. 

Vid stämman 2020 beslutades nedan riktlinjer för andrahandsuthyrning: 

 Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Föreningen och en ansökan ska inlämnas 

till styrelsen där önskad tidsperiod och skäl till uthyrningen ska framgå 

 Endast uthyrning till privatperson samt för hyrestider > 3 månader accepteras 

 Styrelsen medger upp till max ett års uthyrning med rätt till ytterligare ett års 

förlängning om förnyad ansökan/skäl inlämnas. 

 Medlem som medges rätt till andrahandsuthyrning ska anmäla till Föreningen 

(styrelsen@kladstrecket24.se) namn och telefonnummer på den som hyr lägenheten 

samt den månadshyra som bostadsrättens ägare avser att ta ut. 

 Som karenstid för andrahandsuthyrning tillämpas 1 år, dvs bostadsrättsinnehavare 

måste ha varit permanent boende minst ett år för att kunna få tillstånd, och efter en 

andrahandsuthyrningsperiod ska minst ett år passera innan nästa tillstånd kan 

lämnas. 

 Bostadsrättsinnehavare som ej är nöjda med Föreningens beslut kan överklaga detta 

till Hyresnämnden och Föreningen ska följa Hyresnämndens utslag. 

 

I enskilda fall kan det finnas särskilda skäl som gör att ytterligare period av 

andrahandsuthyrning utöver 1+1år bör godkännas.  

 

Förslag till stämman: 

Befintliga riktlinjer för andrahandsuthyrning av bostadsrätter i BRF Klädstrecket24 

kompletteras med nedan tillägg: 

 Om särskilda skäl föreligger kan andrahandsuthyrning utöver 1+1 år godkännas 

under förutsättning att minst 10% av ägandet överlåts till andrahandshyresgästen och 

att andrahandshyresgästen godkänns som medlem.  

 

 

mailto:styrelsen@kladstrecket24.se
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Styrelsens motion om uppdaterade trivselregler och annan nyttig 

information. 

 

Motiv/Bakgrund: 

Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar för att vi alla ska trivas och att 

allt ska fungera. Föreningen utvecklas löpande och med ett positivt förhållningssätt, sunt 

förnuft och trevligt bemötande kommer vi långt. Nedan styrelsens förslag till uppdaterade 

trivselregler och annan nyttig information som stöd, det ska vara lätt att göra rätt.   

Trädgård och pergola 

 Använd gärna vår fina trädgård om du tänker ha en större tillställning. Informera 
grannarna så att det om möjligt inte krockar med någon annan aktivitet. Trädgården 
går dock inte att boka för helt privata tillställningar. Tänk på att ljudnivån ska vara låg 
efter klockan 22. 

 Grilla gärna och umgås i pergolan. Då föreningen inte tillhandahåller grillgaller och 
kol/briketter så behöver du ta med det själv. Tänk på att lämna både pergola och grill 
som du själv vill hitta dem.  

 Vid användning av föreningens möbler i pergolan behöver dessa låsas upp vilket du 
gör med den egna hemnyckeln till det översta låset. Glöm inte att ställa tillbaka 
möblerna efter användning samt låsa fast dem igen. 

 Rastning av husdjur i trädgården är inte tillåtet. 

Balkonger och terrasser 

 Visst är det mysigt att grilla på våra härliga balkonger med kvällssol. Tänk på att du 
endast får använda elgrill.   

 Det är självklart tillåtet att grilla även på terrassen. Här får du förutom elgrill också 
grilla med kol och/eller briketter. Tänk på att du inte får använda tändvätska, 
föreningen rekommenderar istället elektrisk grilltändare som fungerar bättre samtidigt 
som det är ett mycket bättre miljöval. Notera att vedeldning inte är tillåtet av hänsyn 
till dina grannar ovanför.  

 Tänk på att inte skräpa ner och slänga cigarettfimpar på gården eller från balkonger.  
 Plantera och odla gärna. Av säkerhetsskäl behöver dina blomlådor och krukor 

placeras innanför balkongräcket för att undvika att de faller ner på din granne som 
bor under. Vattna också försiktig för att undvika att vatten rinner ner på din granne 
under. 

 Ljud måste du hålla på en rimlig nivå. Tänk extra mycket på dina grannar efter 
klockan 22. 

Parkering, garage och cyklar 

 Cyklar får endast parkeras på avsedd plats. Utanför port Badstrandsvägen 26 får 
cyklar ej placeras så att soptömningen förhindras. Cyklar som är felparkerade 
kommer att flyttas och tas om hand av föreningen. 
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 Parkering på någon av föreningens p-platser i anslutning till trädgården mot 
Badstrandsvägen är avsedd för besökare. Max parkeringstid är fyra timmar och  
P-skiva ska ligga väl synlig i framrutan. Kontakta styrelsen om du saknar P-skiva. 

 Större bud/skåpbilar bör ej köra in på gården då utfarten vid Badstrandsvägen 26 är 
mycket snäv och trång. Bilar längre än ca 5m och som kört in på gården bör alltid 
backa ut vid infarten vid Flottbrohuset. 

Trapphus och inomhus 

 Fastigheten är lyhörd och det är därför viktigt att hålla en rimlig ljudnivå. Tänk extra 
mycket på dina grannar efter klockan 22. Skulle du uppleva att du störs så kontakta i 
första hand vederbörande och be denne dämpa volymen. Det är säkert inte med 
någon illvilja man stört. 

 Vid omfattande förändringar i lägenheten måste du informera och få tillstånd av 
styrelsen. Arbeten som omfattar vatten, gas och el måste göras av auktoriserade 
företag. Bärande konstruktioner får aldrig förändras utan föregående inspektion och 
med skriftliga garantier. Renoveringar ska främst ske kontorstid för att inte störa 
grannar. Tänk på att  det inte är tillåtet att koppla motordrivna fläktar till det fasta 
ventilationssystemet. 

 Trapphuset är allas gemensamma utrymme och ska av trivsel- och utrymningsskäl 
hållas fritt från t ex. barnvagnar, cyklar, leksaker, mattor, skor och sopor. 

 Lägenhetsdörrarna är säkerhetsklassade och klädda med tunn fanér. Du får inte 
klistra eller fästa något på utsidan och heller inte spika eller skruva i den. Dörren är 
föreningens egendom och därför kan en skada leda till att medlem blir ersättnings-
skyldig. 

Tvättstuga och övrigt 

 Tvättstugan bokas digitalt med en pinkod som du fått genom föreningen. Lämna 
tvättstugan i det skick du själv vill hitta den. 

 Föreningen har ett grovsoprum som nås antingen via Badstrandsvägen 26 och en 
trappa ner eller via terrassen och dörren mellan lägenhet B och C. Nyttja möjligheten 
att sortera och läs anslag för vad du får slänga bland grovsoporna. Sopstation för 
glas, tidningar, plast, papper och metall finns intill Essinge kyrka.  

 Plastnyckeln (grön/blå) som alla har fått vid installation av säkerhetsdörrarna ska 
användas för att göra nyckelkopior. Alla låsbyten sker på lägenhetsinnehavarens 
bekostnad. 

 Med lägenheten följer alltid ett förråd och det är viktigt att det märks upp. Tänk på att 
inte förvara något utanför förrådet, det kan i så fall komma att förverkas.  

 Porten öppnas med kod. Koden får du vid inflyttning och det är viktigt att du inte 
lämnar ut koden till obehöriga. 

 

Förslag till stämman: 

 Ovan trivselregler och information beslutas och läggs därefter ut på föreningens 

hemsida.  
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Styrelsens motion om tidigareläggande av takomläggning. 

 

Motiv/Bakgrund: 

Pappskiktet under teglet på våra tak har sedan länge passerat sin tekniska livslängd och 

behöver läggas om, vilket i underhållsplanen angivits ska utföras år 2023.  

För att samordna takomläggningen med montaget av de nya takfönster (22st) som ingår i 

planerade vindsombyggnader på vindarna port 20, 22 och 26 avser styrelsen att 

tidigarelägga takentreprenaden till nu i sommar år 2021. Entreprenaden beräknas pågå 

under maj – oktober.  

Upphandling för entreprenaden är utförd och kostnaden för takomläggningen beräknas 

uppgå till ca 5,2 – 5,4 MSEK (inkl. moms), vilket kan finansíeras med innestående medel 

plus den LUX-fond som bostadsrättsföreningen har. 

 

Förslag till stämman: 

Takomläggningen tidigareläggs till 2021 samt finansieras med innestående medel samt 

föreslagen LUX-fond.  

 

 



 
 

 

MOTION TILL BRF KLÄDSTRECKET 24 
 

 

Förfrågan om nyttjande av markyta 
 

 

Jag önskar få möjlighet att nyttja del av föreningens mark utmed Gammelgårdsvägen för 
tillbyggnad av altan till min lägenhet.  
Tanken är att göra altandörr av ett utav fönstren och att altanstaketet blir en förlängning av 
befintligt insynsskydd. 
För att genomföra altanbygget krävs ett godkänt bygglov. 
Bifogar bilagor med bilder. 
 
 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 

 

Lena Benjaminsson 
 
Essingen den 26 mars 2021 
 

Badstrandsvägen 26, BV 

Lägenhet 1002/171  
112 65 Stockholm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRF Klädstrecket 24 - Underhållsplan X =genomförd åtgärd reviderad datum: 2021-01-29

P = Planerad åtgärd

år när åtgärd

Åtgärd  utförts tidigare åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget

Inre underhåll

elrenovering 2014, 2015

målning trapphus 2014-2015 P 100 000 kr

bredband /IP-TV 2014, 2015, 2019

målning källare/garage 2014, 2015, 2017 P 90 000 kr

renovering garage, ny port 2018-20 P 3 000 kr P 3 000 kr P 3 000 kr P 3 000 kr P 3 000 kr P 3 000 kr

tvättstuga, ytskikt 2014 P 15 000 kr

tvättstuga, maskiner 2020 P 50 000 kr

avlopp, lokaler 2015

avlopp, stamspolning (filmning) 2018 P 100 000 kr P 100 000 kr

Stamrenovering av avlopp i garagegolv P 200 000 kr

ventilation, service, OVK, mm 2017 P 60 000 kr P 8 000 kr P 40 000 kr P 8 000 kr P 40 000 kr P 8 000 kr

Ventilation Hus- förnyelse (studie, genomf.) P 20 000 kr P ??genomf.??

ventiler, värmereglage 2017 P 30 000 kr

tappvattenreglage 2017 P 20 000 kr

pelare, källare 2014    -Klart P 20 000 kr

säkerhetsdörrar (nya) 2016    -Klart

råvindar (3 st) Flottbrov 2016-2018    -Klart

råvindar (4st) Badstrandsv. (intäkt>kostn.) P 0 kr P 0 kr

Inre underhåll TOTALT 0 kr 63 000 kr 28 000 kr 3 000 kr 40 000 kr 111 000 kr 200 000 kr 73 000 kr 65 000 kr 3 000 kr 40 000 kr 101 000 kr 200 000 kr

år när åtgärd

Åtgärd  utförts tidigare åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget åtg. Budget

Yttre underhåll

terrassbjälklag, isolering-tätskikt 2017    -Klart

dränering /isolering gårdsvägg 2017    -Klart

tak, plåt inkl. stegar (målningsunderhåll) 2016 P P 30 000 kr

tak, tegel (studie+ ev. genomf.) P P 10 000 kr P 10 000 kr

skorstenar omfogning 2016 P 50 000 kr

Fasadputs (kompletteringar) P 50 000 kr

balkonger (puts undersida mm) 2017 P 50 000 kr P 50 000 kr

smidesräcken 2017 P 30 000 kr

betongtrappor

fönster, gatan (drygt 200st) 2015-2016 P 160 000 kr

fönster mot sjön (knappt 100st) 2015-2016 P 80 000 kr

trädgården 2017 P 265 000 kr

pergola 2016    -Klart

Bergvärmeanläggning (studie) P 25 000 kr

Bergvärmeanläggning (ev. genomförande) P ?????

El-paneler på tak (studie) P ?????

Yttre underhåll TOTALT 0 kr 4 415 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 0 kr 0 kr 10 000 kr 160 000 kr 80 000 kr 0 kr 0 kr 60 000 kr 30 000 kr

SUMMA Inre+Yttre 0 kr 4 478 000 kr 53 000 kr 33 000 kr 40 000 kr 111 000 kr 210 000 kr 233 000 kr 145 000 kr 3 000 kr 40 000 kr 161 000 kr 230 000 kr

4 000 000 kr

2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

2024

2025 2026 2027 2028

2026 2027 20282025

2024 2029 2030 2031 2032

20322029 2030 2031
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