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BUDGET 2023 OCH HÖJNING AVGIFT 
2022 har varit ett omtumlande år för allt 
ekonomiskt arbete. Inflation och 
kostnadssvängningar har heller inte 
undgått föreningen. 
 
Styrelsen har gått igenom prognos och 
budget för 2023 och har identifierat 
flertalet drivande kostnadsposter för 2023. 
Nedan följer ett par exempel. 
Jämförelsesiffran är i relation till den 
budgeterade kostnaden för 2022. 
 
Räntekostnader: + 400 000kr 
Elförbrukning + 150 000kr 
Värme och varmvatten +125 000kr 
Vatten och avfall: + 100 000kr 
 
Till grund av detta har styrelsen beslutat 
att ytterligare höja våra avgifter med + 
10 % från och med april 2023. Att höja 
avgifterna med 10 % kommer att höja 
föreningens intäkter med cirka 350 000kr 
för 2023. Styrelsen planerar fortsatt för 
visst tekniskt underhåll som kan optimera 
våra utgifter. I kombination med 
förväntade förändringar av hur vi 
medlemmar använder vår gemensamma 
kassa hoppas vi att denna höjning räcker.  
 
Det finns flera sätt hur vi tillsammans kan 
agera för att hålla föreningens kostnader 
nere, och så också våra avgifter låga. Att 
tvätta fulla maskiner i vår gemensamma 
tvättstuga och hängtorka tvätten istället för 
att använda torkskåp och torktumlare 
minskar vår el-räkning. Att duscha kortare 
duschar och att dra ner värmen i 
lägenheterna om och när behovet så 
tillåter (t.ex. om du är bortrest i jul) 
minskar fakturorna till Stockholm Exergi 
och Stockholm Vatten- och avfall. 
 

STÄNGDA PORTDÖRRAR 
Allt för ofta påkommer vi att portarna till 
trappuppgångarna står uppställda. Det är 
viktigt att vi hjälps åt att hålla dessa 
stängda. Om du ställer upp dörren, stäng 
den igen. Om du ser att en dörr står 
uppställd, stång den. Att hålla portarna 
stängda hjälper både till att hålla värmen 
inne och således hålla 
uppvärmningskostnaderna nere men 
också att hålla obehöriga på utsidan.  
 
NY AVFALLSANLÄGGNING 
Nu är äntligen vår nya avfallsanläggning i 
bruk. Det tog lite längre tid än vad som 
från början var beräknat på grund 
oförutsedda händelser. Bland annat 
påträffades berg under marken så istället 
för att spränga bort berg (=dyrt) 
placerades kärlen på ett annat sätt.  
 
Matavfallspåsar och startkit tillhandahålls i 
torkrummet. Fortsätt sortera korrekt så 
kommer vi ha Fruängens bästa 
avfallsstation och låga kostnader för 
omhändertagandet av vårt avfall. 
 
Har du problem med att öppna vissa av 
kärlen kan detta bero på sliten nyckel. 
Prova i så fall en annan nyckel. Fungerar 
inte detta så ta kontakt med styrelsen så 
får du låna en nyckel att ta en kopia från. 
 
 
 
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
 
ÖNSKAR STYRELSEN 


