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STATUS BALKONG- och 
FASADRENOVERING 
Balkongrenoveringen är över och de som 
har balkonger kan börja använda dessa.  
   Nu pågår fasadrenovering på samtliga 
hus. Den har bjudit på överraskningar. 
Efter att entreprenören hade börjar riva 
sockeln på ASG märkte vi att sockeln var i 
mycket sämre skick än vad som hade 
befarats och vi har ropat av en option för 
komplett omputsning av sockeln. Den 
tilläggsbeställningen kostade föreningen 
mer än 2 miljoner kronor extra men å 
andra sidan kommer vi förhoppningsvis 
inte ha fler problem med fasaden under 
kommande livstid. Tilläggsbeställningen 
innebär också att tidsplanen är förskjuten 
och vi räknar med att arbetena är helt 
klara strax innan midsommar. 
 
AVGIFTSFÖRÄNDRING 
Avgiftsförändringarna från föreningens 
avtalspartners duggar tätt och i princip 
varje nödvändig funktion har aviserat en 
kraftig avgiftsförändring de senaste 
månaderna. Att el- och 
uppvärmningskostnaderna har rusat lär 
inte ha gått förbi någon. Vid sidan av detta 
så har bland annat även taxan för 
avfallshämtningen gått upp 12 %, 
vattenförbrukningen har gått upp 7 % och 
fastighetsförsäkringen har gått upp 6 % på 
ett bräde. Styrelsen ser därför ett behov 
av att höja avgiften. Från 1/7 2022 höjs 
avgiften med 5 %. När renoveringen är 
helt klar och vi har fått komplett översyn 
över ränteläget på de lån som vi ska 
uppta kan avgiften komma att justeras 
ytterligare vid nästa halvårsskifte.  
 
Vi är tacksamma över att vi, i och med 
stambytet, bytt ut alla kranar i fastigheten 
till snålspolande och att vi kunnat spara 

uppvärmningsbehov genom att installera 
lågenergiglas i våra fönsterrutor och ställa 
om ventilationssystemet. Att vi redan utfört 
detta har sparat oss stora alternativa 
kostnader i som annars hade kunnat 
drabba oss nu. 
 
VÅRENS STÄDDAG 
Vanligtvis har vi alltid en vårstäddag nu i 
början på maj. Eftersom vi är i behov av 
att ställa ut en container och att en sådan 
inte får plats samtidigt som 
fasadrenovering pågår (p.g.a. 
framkomlighet uttryckningsfordon) 
kommer vi att boka in städdagen så fort vi 
vet att den första ställningen på gården 
kan tas ned.  
   I samband med städdagen kommer vi 
att rensa bort trasiga cyklar samt cyklar 
som inte används från våra allmänna ytor. 
Tidigare uppmaning har varit att 
cykelförråd/-skjul primärt ska användas av 
de som använder sina cyklar, inte som ett 
allmänt förråd. 
 
ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA 
Årets föreningsstämma kommer att äga 
rum 31/5 kl 18.30 i en av Fruängens 
kyrkosalar. Kallelse kommer senast 14 
dagar innan.  
   Vi hoppas ni har sett lapparna från 
valberedningen i portarna om sökandet 
efter nya krafter i styrelsen. Alla 
kompetenser efterfrågas: administrativa 
som händiga. Det viktigaste är 
engagemang. De senaste 4 åren har varit 
slitiga med de stora renoveringarna. Nu 
hoppas vi kunna gå in mer i ett typ av 
förvaltningsskede där vi kan lägga energi 
på roliga saker istället för akuta och 
nödvändiga åtgärder.  
 
SOLIGA HÄLSNINGAR STYRELSEN 


