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Verksamhetsberättelse
Intensivt & annorlunda år 
Det gångna verksamhetsåret har minst sagt 
varit annorlunda, för alla. Men styrelsen har 
trots pandemi och helt digitala styrelsemöten 
arbetat vidare i oförändrad kraft! 

Styrelsen har genomfört kontroller om olovliga 
upplåtelser i andra hand, förstärkt beredskap 
vid mindre översvämningar, anlitat fönster-
putsare och mindre underhållsåtgärder. 

Under året har styrelsen även hanterat 
löpande ärenden såsom exempelvis in- & 
utträde, ansökningar om upplåtelse i andra 
hand, störningar från grannar och dialoger med 
medlemmar kring frågor och problem. 

Styrelsen har även sett över täckning i hissar 
och samarbetat med grannförening Gripen 2.  

Den tillfälliga grusparkeringen har avvecklats 
och parkeringshuset införts. Samt där efter 
dialoger med hyresvärden kring förbättringar 
som genomförs de närmsta månaderna. 

Styrelsen har också löpande fört samtal med 
totalentreprenören Wästbygg kring åtgärder 
från besiktningar och förbättringar utifrån 
energideklarationen som tagits fram.  

På innergårdens östra sida har en upptrampad 
stig i gräset ersatts av en grusgång. 

Ekonomi i balans 
Styrelsen ser löpande över föreningens 
kostnader och har under verksamhetsåret 
omförhandlat två av tre lån, båda till betydligt 
lägre ränta. Styrelsen har även bytt elavtal 
vilket även det innebär lägre kostnader för 
föreningen. 

Den pågående covid 19-pandemin har inte 
påverkat föreningens omkostnader nämnvärt 
och styrelsen kan glatt konstatera att ingen 
medlem behövts vräkas. Med respekt för den 
ekonomiska påverkan av pandemin och sett till 
inflationen höjde styrelsen årsavgiften med 
endast en procent detta år. 

Styrelsen har även genom specialist tagit fram 
underhållsplan som också är underlag i budget. 

Attraktivare boende 
Föreningen är Södra ladugårdsängens största 
brf* och styrelsen arbetar aktivt för att vi även 
ska vara områdets attraktivaste förening. 

Under verksamhetsåret har bland annat stora 
cykelrummet utrustats med fler cykelställ och 
elektrisk cykelpump med tryckmätare och flera 
munstycken. 

I föreningen har även en pingishörna etablerats 
vilket enkelt bokas via föreningens app. Redan 
första veckan bokades pingisbordet 12 gånger. 

Föreningens webbsida och app utvecklas helt 
kostnadsfritt för oss och har fått flera nya 
funktioner och förbättringar. Nyttorna är flera, 
boende hittar snabbt och enkelt information 
men även mäklare och potentiella köpare vilket 
flera har hört av sig med glada tillrop! Över 90 
procent av lägenheterna har aktiverat appen 
och flera nya funktioner är på gång! 

Under sommaren sprudlar innergården av 
grönska och premiär i vintras var en fem meter 
hög julgran som lyste upp i vintermörkret. 

På gång 
Utöver allt som redan har utförts har styrelsen 
även fler åtgärder på gång. Bland annat 
kommer betonggolv i flera gemensamma 
utrymmet att behandlas för att öka trivsel och 
underlätta underhåll. Styrelsen ser också över 
upphandling kring skötsel av innergården, 
utveckling av fler gemensamma utrymmen, 
införande av Huskurage och välarbetat 
förebyggande brandskyddsarbete. 

Så fort pandemin tillåter så ser styrelsen fram 
emot att anordna gårdsmingel likt tidigare år. 

 

Styrelsen genom ordförande 
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