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Så här års brukar det beslut fattas om förändring av avgiften. Styrelsen har beslutat att avgiften 
kommer att höjas med en (1) procent från och med den 1 juli. I medierna talas om att många 
bostadsrättsföreningar behöver göra stora höjningar av avgiften på grund av inflationen och det 
högre ränteläget. På grund av att vår förening har god kassa och att vi tidigare gjort små höjningar 
varje år, klarar vi nu situationen med bara en mindre höjning. Naturligtvis är styrelsen medveten om 
att våra utgifter kommer bli högre då priserna på varor och tjänster är högre än tidigare. Men vår 
bedömning är att föreningens ekonomi är så passa robust att vi inte kommer drabbas av ekonomiska 
bekymmer i närtid (under detta år). Den budget som ligger behöver således inte ändras. På längre 
sikt får den ekonomiska utvecklingen observeras för att se om ytterligare höjning av avgiften behöver 
göras eller om vi måste dra ner på kostnaderna, eller en kombination därav.  
 
Tack till alla er som var med på städdagen den 29e maj. Den obligatoriska ventilationskontrollen är 
nu gjord och föreningen har fått godkänt för hela huset. Det nya OVK-protokollet är anslaget i 
entrén. Vår förening är med i Polisens grannsamverkan. Polisen rekommenderar de boendena i 
lägenheter att se till att posten inte blir liggande om man är bortrest. Mycket post i brevlådan är en 
indikation om att det är tomt i lägenheten. Detta gäller ju året runt, men är särskilt aktuellt under 
sommarmånaderna. Som ni vet går det att använda grillen på uteplatsen på baksidan av huset. Man 
köper kol själv och återställer såklart grill, sittkuddar med mera efteråt. Ena vindskontoret har utgång 
till vår takterrass. Den kan nyttjas av alla och det är möjligt att boka en tid på tavlan vid dörren. Men 
på takterrassen får vi inte grilla på grund av brandrisken. Samma sak gäller där, städa undan efter er 
är ni snälla. 
 
Föreningen har officiell ändrat postadressen. Den är numer: Brf Vattentornet 5, Kundnr: 3958, FE 
231, 831 88 ÖSTERSUND. Adressändringen är gjord för att möjliggöra digital hantering av föreningens 
inkommande post. Nu skannas handlingar in och kan därför skötas av vår ekonomiske förvaltare 
Simpleko, så att bank och överlåtelsehandlingar kan går direkt till dem så att processen för 
överlåtelser och annat snabbas på. För fakturor som ställs till föreningen finns ytterligare en egen 
fakturaadress, den används för externa leverantörer av varor och tjänster som ska fakturera 
föreningen. Den gamla postadressen (Styrelsen brf. Vattentornet 5, Furusundsgatan 15, 115 37 
Stockholm) fungerar fortfarande. På vår hemsida under fliken ”Kontakt” finns alltså tre olika (fysiska) 
adresser angivna. 
 
Bokning av tvättstugan kan nu även göras on-line. På vår hemsida finn en ny flik ”Bokning av 
tvättstuga”. Där finns en länk som går till bokningen. Gå in på hemsidan och läs mer. Bokningstavlan 
fungerar som tidigare. 
 
Glad sommar 

Styrelsen  


