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STYRELSENTNFORMERAR
Renoveringsarbetenhuvudsakligen pd omrdde 3 har utfi)rts ander Hdsten 2016.
KostnadJdr dessaarbeten har hamnat pd cirka 187 000 kr inkl moms.
Ater igen har W hilttit "nere" kostnadernafor Fiireningen som helhet med den
upphandling, samt val utav Entreprendr som har gjorts. Uppskattningsvis sd hade
denna kostnad normalt annars hamnat pd uppskattningsvis 450 004 - 500 000 kr.
Nedanstdende arbeten kunde utfiiras med hcinsyn tagen till krav pd Personalliggare
frdn Skattemyndigheten, se fidigare atskickfinfo om dettu Fdljande arbeten har

utftrts.

* Renovering och Mdlning Norra och Viistra sidorna pd omrfrde 3,
Husarvdgen 45 - 73.
* Cirka 8 st talr pd omrdde 2 och 3. Som W tidigare har gett informatian om sd
tycks skadorna/behovet vara just pd den Apen utav Bostadsrdtter som har tak som
gdr "utanfrru kiiksdelen. Sdledessd omfattar denna typ utuv Bostadsriitter
samtliga Bostadsriitter pd omrdde 2 samt Husarviigen 67 - 73. Arbeten pd dessa
tak har varit app emot 6 kvadratmeter/Bostadsrdtt rfrspont, takpapp, etc som har
bytts ut.
Anm : Beslut dr tagit pd senaste Styrelsemdtet i December att under 2017fortsiitta
med Renoveringsarbetetpfi kvarstfrendeBostadsriitter pd omrrtde 3, samt pdbdrja
Renoveringsarbetet pd omrdde 2. Sannolikt dr att Vi kommer att "anpassa" ass sri
att Vi slipper krav pd Personalliggare. Sdledessd kommer Renoveringsarbetet ha ett
maxbeloppfiir det aktuella arbetet W kommer iiven vid detta titfidhe/Ar anlita
samma Entreprendr som Vi Arligen har giort tidigare sedan 2012.
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EKONOMI
Bankkonton.
Totalt pd Fdreningens J sl Bankkonton hos SWEDBANK och HANDELS
BANKEN har Vi cirka 4 850 000 kr i likvida medel utan ndgon bindningstid
Saldot givetvis 'niixlande" beroendepd aktuella atgifter, inkomster, etc
Ldn 8803-9,W 424 904-2 hos SWEDBANK od cirka 13 250 000 kr
Ndsta datamfi)r tindring utav Ldptid, Wkor 2017.01.28
Nuvarande riinta och Ldptid,0,556 %, Rfirligt
Ldn 2ilQQ334 hos SEB od cirka 4 290 000 kr.
Niista datamJiir iindring utav Ldptid, Villkor 2018.03.28
Nuvarande rdnta och Ldptid, 2171%, 4 dr
Ldn 2fiO0414 hos SEB od cirka I 050 000 kr.
Niista datumJbr iindring utav Ldptid, Villkor 2019.12.17
Nuvarqnde riinta och villkorsperiod 1,48 %. Liiptid 5 dr.
Ldn 2$AQ373 hos SEB pd cirka 4 650 000 kr.
Ndsta datumfi)r iindring utav Ldptid, Wlleor 2019.72.17
Nuvarande rtinta och villkorsperiod 1,29 %. Ldptid 4 dr.
Ldn 28frQ322 hos SEB od cirka I 280 000 kr.
Ntista datumfiir dndring utav Ldptid, Villkor 2019.12.17
Nuvarande rdnta och villkorsperiod 1,48 %. Liiptid 5 dr.
Ldn 8803-9,n( 424 904-2 hos SWEDBANK pd ddvorande cirka 13 370 000 kr
skrevs om under April 2016. Lhptiden blev rhrlig riinta samt sflmma Kreditgivare.
Tidigare riintesats pfr detta Ldn var innan dettapfi 4,18 %o.Sdledessd innebdr detta
en liigre riintekostnad p,frcirka 400 000 kr /An I dogsliiget har W en rhrlig riinta pfr
0,556 % pd detta Ldn. Ndr beslut togs om den nya Ldptiden i April 2016 blev den
rdrliga rdntan satt till 0,651 %. Vi har under November 2016fdtt information frdn
SWEDBANK att det kommer bli en "anpassad" marknadsriinta p,frriirliga Ldn som
det aktaella som W har hos dom. SWEDBANK iir i dagsldget tvungna att "betala"
fiir denna aktuella kredit eftersom riintesats iir extremt ldg och sdledesgdr med
fiirlastfdr dom. I dagsliiget iir aktuell Marknadsriinta pd rdrlig rdnta mer iin I %
hiigre iin den som W har i dagsliigel Sdledessd tir SVEDBANK ej sd
"intresserade" att ge kredit till sd ldg riirlig rdnta som W har haft "fiirmdnen att
haffia under cirka 9 Mdnader. Vifdr se ander Januari 2017 vilken aktuell lflptid
samt Kreditgivare som blir aktuellft)r denns Kredit/Lfrn. Vifdr dfr givetvis ta
htinsyn till Fdreningens andra Ldn och dessLiiptider sd att samtliga Krediter/Ldn
kommer i "otakt" med hiinsyn tiU mdjlighet till iindring utav nya Ldptider.

EKONOMI
Med referenstill tidigare atskicVinfo sfr kommeren hdjning pfr I %skepd
MdnadsavgiftenfrdnArsskiftet2016/2017.Denna hdjning avsersfrledesenbartden
ukalla' avgiften,exklusivepreliminiirt Eltilldgg och TELIA Triple PIay.
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ELAVruL
Med referens tiA tidigare utskicldinfo under Hiisten sd har Vi skrivit nytt Elavtal
med den navarande Elleverantiiren VATTENFALL. Avtalet tdper pd 3 Ar, dvs
2 01 7.01.01 -2 0I 9.72.37.Vdr n uvarande L everantdr iir VATTEN FALL.
Nuvarande 18 Mdnaders Avtal hos VATTENFALL iir pd totalt 36,4 6re/kWh
inklusive ElcertiJikatkostnad Sdledes sd blir det "nakna" kWh priset frdn
VATTENFALL ndgot liigre frn det som dr i dagsliiget och som giillerfram till
Arsskiftet 2016/2017. Pd ovanstdendepriser tillkommer t,ex Eliiverfi)ringskostnad,
Energiskatt, Mdnadseffektavgtft och givetvis moms som Vi inte kan pdverku

BYGGNADER
B etr diffande Ren over in g sar beten, se Styr elsen info r merar,
Med referens till Husarbladet Nummer 10 sd har Vi besftiht tversyn/dtgiird pd
resterandefrdnluftsanslutningar vid Kdksfliikten pA omrdde 2 Bostadsriitter.
Detta arbete har redan utJbrts under Hdsten/Vintern 2016. Kostnad per Bostadsriitt
cirka 2300 kr exkl mon s.
W har under Vdren utdkat omrdde 3 Parkeringsplatser med ytterligare 3 st
platser. Breddning, etc utav denna yta bekostadesutav FiberoptikEntrepreniiren
som grdvde lite vdilstora ugriivdiken" pd Fdreningens mark i samband med
dragning utav Fiberledning mot Solgdrdsdalen. Sannoliht hade denna kostnad
annars hamnat pd 15 000 - 20 000 kr inkl moms.
I samband med ovon arhete sd utftrde Vi pd omrdde I Parkeringsplats demontering
utav beftntlig/gammal Marksten, Asfaltering fi)r att underliitta "sniisviingen" att
kunna kdra at sniin pd griisytan siider om Parkeringsplatsen. Sedan sd hade W
dven en "siittningsskada" som var i anslutning till en garagebyggnad pd samma
omrdde/parkering. Kostnadfiir ovon som Fiireningen har betalt lir cirka 7500 kr
inkl moms

BYGGNADER
Gl6m ej att under Vintern demontera eventuella Vattenslangar och dess
"snabbkopplingar i anslutning till Vattenkranen som iir monterade atomhus.
Om inte detta gdrs sdfiirhindras driinering utav vattenkranen, och stor risk dr att
vid minusgrader kan kranen frysa shnder och vattenskado uppkomma inomhus.

MTI ONER / SOPHANTE RING
,SOP,S
Under Vdren/Sommaren har Vi monterat rdrelsedetektorer i soprummen pd
omrdde I och 3. Belysningen i soprammen kommer dfi att tiindas "automatisktu
Vi har iiven i dessasoprum hyta ut beftntliga ljusrdr till LED Ljusrdr.
Bytet utav dessaLysrdr har inneburit en halvering utav Elkostnaden samt det
primiira, attfullt ljussken kommer direkt efter ntiindningn
Overgdng fill Kommunens nya RenhdllningsEntreprendr har ju intefungerat
precis smidigt, deflesta kiinner vdl till dettafrfrn Lokalpressen ?
Frdn Fiirenings yrkade Vi p,fr 14 dagars hiimtning under ndgra tillfiiAen under
Februari/foIars Mdnad niir sophfrmtningen fangerade pd ett bristftihigt stitL
Denna yrkan godkfrnde Kommunen. Efter detta sfr har W vid ett tillfdlle yrkat pd 3
timmars ersiittningfiir merkostnod sdsom Medlemskontaht,tlytt utav Sopor i
samband med fiter igen ft)r ftrsenad sophiimtning vilket innebar Dverfyllda sopkrirl
pd vissa enheter/stationer. Aven denna yrkan godkiinde Kommunen.
Kanske inte ndgro stilrre pengor att "hfrmta" fiir FAreningen men tindd en
"markering" samt betydande merarbetefiir Kommunenfiir att reglerar dettu
Trots atskicldinfo till Filreningens Medlemmar sfr efterlevs detfortfarande ddligt
med kiillsortering utav soporna pd Fiireningens 3 st enheter/stationer. T.ex
Tidningar, tomma Mjdlkfiirpackningar, Kdrl med Matolja, mm Qistan kan gdras
l,fing) skall ej sliingas i Fdreningens sopkiirL Se mer info under Stenungsunds
Kommun h emsida www.st en un gsun d.se och si)k pd/under krtIlsorterings g uide.
Denna kiillsorteringsguide frr samma som samtliga Medlemmarft,ck fillhanda
under 2015 via Fiireningen omsordutdelning. RiskenJinns om det inte blir en
fiirbiittring att Vi kan bli tvangna att gd iiver till osorterad sophantering helt
Detta skulle sdledesinnebtira en betydandemerkostnad i denna sophantering och
som givetvis skulle vara ytterligare en anledning/orsak fiA AvgiftshDjning fhr Vdra
Medlemmar. Vi kommer attftilja nutvecklingen" och se om detfi)rhoppningsvis blir
enfiirbdittring pd "omrddetu. En annan ldsning tir annars att Lex alla soppfisar som
sliings i brtinnbart numreras med respektive Bostadsriitts Adress och sdledes kan
man vid "inspektion" kunna hiirleda tiU vilka HushdU som ej ulever" upp till
regelverket kring soporna. Eller sd kan Vi bli tvungna attfiirse sopenheterna/
stationerna med separat lds/nycklar som dedikerade/utvalda personer har tillgdng
till och som ldser app sopenheterna/stationerna vid behou/onmodonfrdn andru

VARMEPTIMPAR
Vi har under dret bytt Servicefiiretag pd Viirmepumparnu Det nya Servicefiretaget
som Vi numera anlitar dr TeknikGruppen i Uddevallu Anledning till bytet var
"lo g istikpro blem" med det tidig ar e anlitade Servicefi)retageL
Tdnk pd att rengiira Filtret i Vdrmepumpen minst I gdng varannan Mdnad, allra
helst 1 gdng varje Mdnad Detta pdverkar livsliingden pd Vdirmepumpenoch
givetvis att Viirmepumpen tdrbrakar mindre energi/el vilket syns pd respektive
B ostadsriittsinne h avares elfi)rb r ukning/ko stn ad
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*TANNDSAVIER
W vill dter poiingtera '\tikten" utav att anvdnda riitt ovifiir den Mdnadsavisering
som tir aktuell Sdledessd ska man Lexfi)r den avi som avser Maj mdnads avisering
betalas sista April Betalar man medfel mdnads avisering sd innehdr detta ett
logistikfel pfr Reshontralistan som Vi varje mdnad kollar upp sd att samtliga
Mdnadsavgifter har blivit inhetalda i riitt tid fill Fiireningens Bankkonto.
Tyvdrr sdfiirekommer detfortfarande att en del Medlemmar, vanligtvis samma
Medlemmar dr sena med sina inbetalningar gdllande Mdnadsavgiften.
Enligt utskickade aviseringfrdn SBC sd iirfiirfallodatum den siste i varje Mdnad
I samband medframfida Dversyn och eventuellt rdstning om nya Stadgar sd
kommerfdrmodligen enfbrseningsavgift bli aktuell att infiira om det inte blir
biittring med inbetalningarna g dllande Mdnads avgifterna
(togAgl
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SAMVERKAN BRT I STENANGSUND
I Oktober har W haft den sjiitte sittningen/mhtet i grappen fiir samverkan
BRF i Stenungsund Detta dr var det BRF Nytorpshdjd som var snmmankallande.
Vi var cirka 12 st representanterfrdn 4 st Flireningar. Mycket edarenhetsutbyte
gavs under de 3 timmarno som miitet var. Fiirhoppningsvis kommerfler
BostadsrdttsJbreningar ansluta sig till denna grupp for snmverkAn.
Kdnns roligt att det var Styrelsen i BRF HUSAREN som tog initiativ fiA afi sturta
denna grupp. Fdrsta mdtet i denna grupp sheddeHdsten 2011.

FIBEROPTIK
Med referens till tidigare utskick under Hdsten sd har/kommer TELIA upphdra
med sin siikerhetstjiinst TELIA Siiker Surf. Se mer info pfr Fdreningens hemsida
un der info r matio n/ats kic H2 076.
Felanmiilan pd utrustning, etc som dr relaterat till Fiberoptiken sker ifi)rsta hand
till TELIA 020 - 240 250, i andra hand kan man ringa fiA TELU pd 90200.
Fdr er som iir nyinflyttade sdft,nns mer information gtillande Fiberoptiken pd
Fiireningens hemsida www.brflt usar en.se Se under information/uts kick 2 0I 4.

INBROTT/STOLDER
Med referens till tidigare utskick sd har tyviirr dterigen en Bostadsriittsinnehavare
haft inbrott i sin Bostadsriitt under Sommaren 2016, Fiirra gdngen detta skedde var
under Sommaren 2015. Under de gdngna 20-25 firen ander Fiireningens tid sd har
Vi varit "Jbrskonade" frdn ndgra "stAFFe"kriminella hiindelser.
Vi kommer pd nytt ta upp detta med "grannsamverkan" , etcpd Arsstdmman 2017.

TVIST
Med referenstill HusarbladetNummer 9 och 10 gdWandeen Tvist meden utav
FdreningensBostadsriit&innehavare
som har genomfiirtfi)rdndring/byggnation
utan F Areningens/Styrels
ensmedgivandeharJblj andehiinl
* 2015.01.76.Utslagfrdn KronofogdenUddevaWa
diir MotpartenJUrpliktasatt ta
bort uppfi)rd inglasning, utbyggnadenligt yrkanfrdn BRF HusaFen.
* 2015.06.72.Tredskodomfrdn UddevallaTingsriitt diir MoQtartenfiirpliktas ta
bort inglasadbalkong, utbyggnad,etc enligt yrkanfrdn BRF Husaren.
* 2076.05.24.Domfrdn UddevallaTingsrtittdiir Motpartenfiirpliktas ta bort
inglasad balkong, utbyggnad,etc enligt yrkan frdn BRF Husaren.
Dvssammafiirpliktelsersom vid ovanniimnd Tredshodomfrdn2015.06.72.

TVIST
* 2A16.09.26.Domfrdn Hovriitten i Gdteborg diir enfdrlikning triilfades mellan
parterna vilket innebar sammafiirplikteker/villkorfor
Motparten med referens
till fidigare 2 domarfrdn Tingsriitten i Uddevalla- Utfiver detta skall Motparten
betala 35 000 kr i Rdittegdngskostnadertill BRF Husaren, samt dterstiilla den
aktuella byggnationen,fiiriindringen, etc senast 2 07 7.05.3I enligt aktuell
ovan fiirlikning/dom i Hovriitten.
* Eftercom Motparten ej har dverklagat ovanstdende
fiirlikning/dom samt ej har
pd
betalt in ovanstdende belopp
35 000 kr inom angiven datam/tid sd har tirendet
gdtt vidare till Kronofogdenftr riittsliga dtgfrrder. Fdreningen har iiven i detta
iirendet anlitat Vdr sedan tidigare anlitade AdvokatJirman, WAHLIN i Gdteborg.
* Under bhrjan utav December 2016 har Fdreningenfdtt ovan angivna belopp
insatt pd Vdrt konto med hjiilp fr,frn Kronofogden.
* Frdn Styrelsen vill Vi podngtera att den lhsning/fiirpliktelse som Motparten har
blivit dlagd i de 4 st ovan angivna Utslag/Domar iir i princip exakt samma
ftrplilctelse/lilsning som den aktuella Motparten/Bostadsriittsinnehavsren gavs
mhjlighet tillfr,fin Styrelsen i ett tidigt skede innan iirendet gick vidare 2014 fiA
Jbrsta instansen som var Kronofogden. Situationer som den appkomna iir bdde
tidskriivande och givetvis kostnadskriivande fiir Fdreningen. I dagslfrget vet Vi ej
vad den 'fuktiska" kostnaden hamnar pd menfiirmodligen blir enbart
Advokatkostnaden cirka 40 000 - 50 000 kr. Beloppet uppskattad med hdnsyn
tagen till bland annat Vdr Fdrenings Fiirsiikring och desssjiilvrisk, villkor.
Pd ovan angivna uppskattade kostnad tillkommer andra hostnaderfiir beriirda
personer i Styrelsen som Lex ersiittning frrr firlorad Arbetsinkomst, etc.

VALBEREDNING
Volberedningen vill att Ni Medlemmar som dr intresserade atav eventaellt uppdrag
i Styrelsen hdr av Er till dom inom det snaraste. Detta underldttar arbetetftr dom,
samt att de i ett tidigt skede kan fd kiinnedom om Medlemmar som har intresse, etc
och kan fillfi)ra Fhreningen och dessStyrelse med liimpliga kunskaper,
edarenheter. Kontakt kan tas med nedanstdendepersoner som iir med i
Valberedningen.
* Gunnar Svensson
* Bengt Akessson

Husarviigen 21
Husarviigen 69

svensson.gannar@gmaiLcom
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- Arsstiimman2017
pd omrdde3 och 2, diversekompletterande
- Renovering/lVldlningsarbeten
are
drs
ove
Ren ringsarbeten.
arbetenfr,frn tidig
Tafram anderlag, fi)rslag till nya Stadgari BRF Hasaren
- Arlig besiktning utav vdra Byggnader.

NWMEDLEMfuIAR
Ilnder 2015 bytte 6 st Bostadsrfrtter Agare/lVledlemmar.
Hittills ander 2016 har 2 st Bostadsrfrtter bytt Agare/llledlemmar.
BRF HUSAREN hiilsar de nya Medlemmorna varmt viilkomna till Vdr Fdrening.
W vill dven informera till Fdreningens nyinflyttade Medlemmar om vdr egen
hemsida www.brfhussren.se Pd Vdr hemsidaJinns det mycket information att
hiimta, dels genom gamla utskickfinfo samt gamla utgdvor utav HUSARBL.ADET.
Finnes dnskemfrtfrdn nya Medlemmar attf,fi tidigare nammer utav
HUSARBIzIDET i pappersatgdva, kan Ni kontakta respektive Omrfrdesansvarig.
Annars sdftnnes HUSARBI-/IDET tillgdngliga pd Fdreningens hemsida
enligt ovan.
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NROS' OCH 56RTS"
FRAN MEDLEMMAR

Inget har inkommit sedanftrsta

numret.

W emotser tacksamt dessa till Ordfiirande Tomas Bjiirnankar pd Husarviigen 9.
Oavsett nFoseller ris" sd vill vi ha dessamed ovsdndarnamn.
Gdller det urisn sd publiceras dessagivetvis anonymt i Husarbladet om ilnskemdl
om detta har ldimnats utav avsiindaren.
Vi reserverar ossfi)r att eventaellt avbiija, stoppa inliigg som Vi anser stiitande eller
icke intressant som materiaUinlcigg i HUSARBI-ADET.
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Ovruenseptr tyntiee rnAN mnntnptman
Som Deflestafi)rhoppningsvis kdnner till sd har Fiireningen lite utrustning, etc
fi)r utldning i Kvartersgdrden. Selldismer om detta under Fdreningens hemsida
Tyviirr sdf,frr viss utrustning "fiitter" och dterliimnos ej efter atldning.
Vi saknar Lex Hjdlm med Visir som kdptes in fir att blnnd annat anviindas i
samband med nyttjande utav Fdreningens motordrivna Rilj/Sly sdg.
Sdledes sd hoppas Vi att Ni som ldnar atrustning liimnar tillbaka den/dessaocksd.
Inget inliigg har inkommit sedanfi)rstA numret .
Vi viilkomnar inliigg tillframtida nummer utav HUSARBI-/LDET.
Dessa kan Ni ldmna till nuvarande Ordft)randen Tomas Bjdrnankar pd
Husarviigen 9. Ni kan gdra detta liimpligast via brev.
Vi reserverar ossfi)r att eventuellt uvbdja, stoppa inliigg som Vi anser sttitande eller
icke intressant som materiaUinliigg i IIaSARBLADET.
Gliim ej att redan nu "boka" in Fiireningens Arsstiimmnn Mdndag 24 April 2017,
kl 19.00i Kristinedolskyrkans Samlingslokal Enligt Fhreningens Stadgar kommer
kallelse att skickas ut senastI mdnad innan aktuell datumfi)r Arsstiimman.
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