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Årsavgifter och hyror ofiirändrade under 2009

Frir 20ö9 har styreisen beslutat om oföråindrade avgifter och hyror av garage, p-platser och

fonåd. Om ftjreningens ekonomi, se vidare nedan'

Informationsmöte fiir fiireningens medlemmar
I nåirvaro av ett g0-ta1 medlemmar anordnades den 20 november ett möte då styrelsen delade

med sig aknrell information om frågor av gemensamt intresse ftjr de närvarande'

Föreningens ekonomi
Vid mötet var naturligtvis ftireningens ekonomi och också dess utveckling under de snart 20 ar

som passerat sedan oiltåd"t byggåes höjdpunkten vid mötet. Mycket har ft)riindrats turder alla

desså år, inte minst ftirutsättningama för föreningens ekonomi.

Efter de inledande åren med stora statliga räntebidrag, vilka under tägra år uppgick till 65

procent av föreningens riintekostnader eller annorlunda uttryckt 50oÄ av öreningens

ingilctsbudget. samtidigt ftrbrukades efterhand stora delar av ftireningens initiala överlikviditet

på 30 miljJner i driftsiudgeten. Diirefter ftljde en period med stora resultatmässiga underskott,

som kuiminerade då frtreningen hade en ansamlad forlust som uppgick till hela 18 miljoner

kronor och också negativa kassaflöden'

Efter ett "stålbad" i början av detta årtionde med höjda årsavgifter, en-sk kapitalinsatshöjning på

15 miljoner kronor och-försäljningen av "garagetomten"-och inte att förglömma en från

styrelån uttalad sparsamhet med forenittg-ttr kostnaderfiir den tekniska och den finansiella

forvaltningen av foreningens egendom. tiu aetta kan också läggas den ftir föreningen mycket

framgångsrika ftirhandliirgen med banken för tre år sedan, vilken innebar att riintan på

föreningens bottenlån, som uppgar till 210 miljoner kronor kunde siinkas fran 5'08% tlll3'68%

med en-loptid på 5 ar fran upirl.2007,vilket innebar en såinkning av fiireningens

kapitalkostnader med 3 mkr per år. parallellt med alla andra ekonomiska aktiviteter har också

ftiieningens lån i banken amorterats med nära 60 miljoner under aren som gått, vilket också

bidrar till att slinka kapitalkostnadema.

Nu visar föreningen päsitiva resultat och en god likviditet, så nu åir det bara att jobba vidare'

Styrelsens ambition iir au foreningen inte skil behöva htija medlenlmarnas avgifter under de

niirmaste 4-5 ären.

Förv altni ngen av för eni ngen s e gendom

Under det nuvarande verksamhetsåret har den nyvalda styrelsen tagit på sig uppgiften att

jamfora den nuvarande organisationsformen, som innebiir att den löpande förvaltningen i stor

utsträckning utftirs genom-styrelsens egna arbetsinsatser, med ett alternativ som innebiir att
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föreningen skall engagera en avtalsbunden förvaltare. Detta vägval diskuterades "utanför

protokollet" vid arets föreningsstämma den 17 april'

i'or att kunna jämföra de två uitt skilda sätten att administrera en verksamhet som denna, har

styrelsen upprättat en kostnadssammanställning mellan 6 olika bostadsrättsloreningar i

Sollentuna och funnit att Snickarbacken har dalägsta forvaltningskostnaderna, inkl arvoden och

fastighetsskötsel. Förutom Brf Töjnan köper de övriga fura föreningarna såväl ekonomisk som

teknisk forvaltning av extem förvaltare'

Styrelsen har berliknat att foreningens kostnader skulle stiga med ungefiir 600 000:- per år i det

fait vi väljer alternativet med en avtalsbunden extem förvaltare. Styrelsen har låtit ftireningens

aukloriserade revisor Bodil Nordin granska styrelsens utredning'

Styrelsen kommer mot bakgrund av denna utredning inte att föreslå nästa års ordinarie

fciieningsståimma att förändra sättet att administrera foreningens verksamhet'

tlpphandling av nya vörmecentraler med larm och styrsystem

Under året har styrelsen upphandlat och också genom företaget t.a.c installerat ett nytt styr- och

reglersystem. Det tidigarastyr- och larmsystemet var föråldrat och målsättningen med ett nytt

,y!t"ro-'u, att kunna orr"*u[u fastigheternas olika funllioner via internet. Dessutom visade det

sig und"r utredningens gång att områdets två våirmecentraler behövde bytas ut' Arbetena som

"rr"tigt 
underhållsplanen 

"ar 
planerade att utftiras under 2008 och 2009 kom att i hela sin

omrättning utftirås i år. Kosinaden, som är ekonomiskt välmotiverad, uppgar tiIlz.z miljoner

kronor.

Lägenhetsinbrotten
Under de senaste månaderna har området drabbats av inte mindre än ffra inbrott i lägenheter.

I samtliga fall har detta skett på dagtid genom ytterdörrarna, så enkelt som med hjälp av en

kofot. Trots detta har inte någon kunnaigripas ftir inbrotten. Anmälan har i samtliga fali giorts

till potis och försäkringsbolag'
Föiatt ftirebygga att ltterliga inbrott sker, iakttag ftiljande:

misstänker inte bor hiir och som awiker från det normala och som du tir beredd att liimna

signalement på

kamerär etc . överv äg attköpa ett sk såikerhetsskåp för stöldbegåirligt gods

ställskruvarna till slutblecket i karmen blir åtdragna så att karmen sitter stumt och inte kan

röra sig vid ett inbrottsforsök. Kontakta fastighetsskötaren vid behov av hjälp

Itimna lägenheten utan nyckel fran insidan

t'Ordning och reda"
Till ordningen i området hör att det nu åir dags att sätta in alla cyklar i cykelftinåden, där det

numera finns gott om plats. Detta gör aff det blir läUare att komma fram såväl ftit "sop-

gubbama,, som för snårojninge" g.fr cyklama mar dessutom bättre' Lägenhetsnyckeln gäller'

God Jul och Gott NYtt Ar
önskas de boende På Snickarbacken
av Styrelsen
ps! När det är dags att kasta julgranen skall du göra det nedanftir stora stenen vid S 85 /Ds
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