
Därför höjer vi avgiften 
 
Föreningens avgifter har varit oförändrade sedan 2004 och är fortfarande något lägre än 1994. Trots detta 
beskrivs vår ekonomi som mycket god, ibland t o m som exceptionellt god, i mäklarannonser. Styrelsens 
målsättning är självklart att bevara föreningens goda rykte vad gäller ekonomi. 
 
Vi har de senaste åren haft fallande räntor och en fastighet som kommit över sina barnsjukdomar men 
ännu inte drabbats av ålderskrämpor. Detta har varit gynnsamt för vår ekonomi. Vart räntorna tar vägen 
vet ingen men vi vet att vi börjar få ålderskrämpor i fastigheten. De senaste årens goda ekonomi har 
främst använts till att öka vår reparationsfond, d v s vi har amorterat ner våra lån från cirka 90 miljoner till 
40 miljoner. 
 
Föreningen har en underhållsplan som ständigt uppdateras. Den sträcker sig cirka 30 år fram i tiden och 
innehåller naturligtvis många osäkerheter om när ett underhållsbehov uppstår och vad det kan tänkas 
kosta. Den underhållsplan vi haft de senaste åren har fungerat bra och vi närmar oss nu en period med 
stora kostnader. Inom de närmsta 10-12 åren bedömer vi att underhållskostnaderna kommer att uppgå till 
cirka 100 miljoner, det kan bli mer och det kan bli mindre. I planerna finns en stor renovering runt 2020 
då vi kommer att samordna allt som kräver ställningsbyggande (ställningsbyggande är mycket dyrt och vi 
vill inte göra det fler gånger än nödvändigt). Vi planerar då att byta fönster, fasadrenovera, måla täckplåtar, 
göra nya tätskikt på takterrasserna och ev byta balkongplåtar. Cirka 2025 beräknar vi att göra 
stamrenovering. Kostnaden för detta är väldigt svårbedömd, mycket p g a husets konstruktion. Det är 
också svårt att redan nu avgöra vilka ingrepp som måste göras i badrum och kök. 
 
Därför vill styrelsen rikta en vädjan till alla lägenhetsinnehavare: 
Ni som planerar att renovera badrum eller kök MÅSTE, för er egen skull, kontakta föreningen för att få 
information om vad som gäller för framtiden.  
 
Under dess år tror vi också att hissarnas motorer behöver bytas, korridorer och trapphus målas om samt 
förses med ny belysningsarmatur, mm. 
 
Styrelsen hoppas att föreningen därefter går in i en ny fas på 20-25 år av relativt begränsat 
underhållsbehov.  
 
Vi har idag en underhållsfond på 30 miljoner och kommer fortsättningsvis sätta av 4 miljoner per år, 
tidigare 3,6 miljoner. Alla beräkningar vi gör baseras på kalkyler med vissa osäkerhetsfaktorer men vi tror 
att detta räcker. 
 
När vi använder underhållsfonden måste vi låna pengar (enkelt uttryckt, vi lånar tillbaka de pengar vi 
tidigare amorterat). Vi får då ökade räntekostnader. Detta är främsta anledningen till att avgiften måste 
höjas. År 2020 tror vi att vi behöver låna upp drygt 50 miljoner. Med en kalkylerad ränta på 5 %, innebär 
det en ökad räntekostnad på 2,5 miljon. Det totala avgiftsuttaget är idag cirka 16 miljoner. 
 
Allt ovanstående är preliminärt och är inga löften om åtgärder men det är de åtgärder vi måste planera för 
finansiellt. Styrelsens absoluta målsättning har hela tiden varit att ha god framförhållning för att undvika 
drastiska hyreshöjningar. Det finns tyvärr föreningar som har tvingats höja 50-60 % på ett bräde, det skall 
vi till varje pris undvika. 
 
Slutsatsen av ovanstående och utgångspunkten för vårt fortsatta arbete är att vi fr o m 2015 kommer att 
höja avgiften med 3 % per år,  i snitt innebär det 110 kr per månad nästa år. 
 
- Styrelsen BRF Körsbäret 19-21, 2014-11-20 


