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Hemsida och e-post – Information om 
vad som händer i föreningen hittar du 
på vår hemsida, 
www.brfstjarnehus3.se. Vill du 
kontakta styrelsen går det bra via e-
post till brfstjarnehus3@gmail.com, 
men det går också bra att lägga ett 
meddelande i  föreningens postfack i 
postrummet. 

Råttsanering – Som den 
uppmärksamme förmodligen noterat, 
pågår det sanering av råttor i 
anslutning till vår miljöstation. 
Råttorna håller till bakom 
miljöstationen mot garageväggen. 
Anticimex har som ett första steg i 
bekämpningen, ställt ut tre lådor med 
gift. Finns det annan mat att tillgå, 
föredrar råttorna den framför 
råttgiftet. Det är därför mycket viktigt 
att vi hjälps åt att hålla rent kring 
fastigheten och framförallt kring 
miljöstationen.

De nya lägenheterna – Det har påtalats 
intresse av att titta på de sex 
lägenheter som är under produktion på 
plan 8 i föreningen. Bygget är inne i 
slutfasen och slutbesiktning av 
projektet är planerat till den 25 januari 
2018. När slutbesiktningen är 
genomförd och godkänd, återkommer 
vi med förslag till när visning av de nya 
lägenheterna kan ske för boende i 
fastigheten. 

Brandvarnarna – Vi är inne i den 
perioden på året då användandet av 
levande ljus sannolikt är mer vanligt. Ta 
som regel att kontrollera att inga 
levande ljus är tända, innan du lämnar 
lägenheten Det är också viktigt att 
kontrollera att era brandvarnare 
fungerar. Om du inte kan utföra 
kontrollen själv, kontakta någon i 
styrelsen så hjälper vi dig!

Stäng dörrar och förråd – Tyvärr 
förekommer stölder och inbrott i vårt 
område, till och med i vårt egna hus. 
Därför vill vi påminna om vikten av att 
hålla dörrar stängda och låsta. Detta 
gäller bland annat portdörrar, 
källardörrar, garagedörrar, 
förrådsdörrar och gallerdörrar till 
cykelförråd. 

Bostads- och hyresrättslägenheter –
Under 2017 har föreningen fått ett 
flertal nya medlemmar och vi hälsar 
samtliga varmt välkomna och hoppas 
att ni ska trivas i vår fastighet och i 
föreningen. Under året har föreningen 
tagit över 1 hyreslägenhet som 
renoverats och därefter sålts. För 
närvarande består Brf Stjärnehus 3 av 
82 lägenheter med bostadsrätt, 4 
lägenheter med hyresrätt, samt en lokal 
”Fridhems cykelaffär” som också 
disponeras med hyresrätt. 
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Andrahandsuthyrning – Från och med 
2018-01-01 kommer föreningen att ta 
ut 10 % av ett prisbasbelopp i avgift för 
andrahandsuthyrning. Detta i enlighet 
med föreningens stadgar. Befintliga 
godkända andrahandsuthyrningar 
påverkas inte.

Slutligen vill vi i styrelsen önska alla 
boende i fastigheten en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Ekonomi – I bokslutet för kvartal 3 
(2017-09-30) visar föreningen ett 
negativ resultat på -10,1 mkr. 
Underskottet kan i huvudsak tillskrivas 
renoveringen av fastigheten. Utan 
dessa kostnader skulle utfallet för 
kvartal 3 blivit ca +0,5 mkr. Kostnaderna 
för de nya lägenheterna kostnadsförs 
inte direkt, utan aktiveras i 
balansräkningen och skrivs av under 
fastighetens kvarvarande ekonomiska 
livslängd. Göteprojektet finansieras via 
innestående medel ca. 10 Mkr, samt 
nya lån om 20 Mkr.  Försäljningen  av de 
nya lägenheterna förväntas ge ett 
tillskott på 10-12 Mkr. Intäkterna från 
försäljningen ska användas till 
amortering av föreningens lån.

Budget 2018 – Föreningen budgeterar 
med ökade kostnader på grund av 
avskrivningar av de nya lägenheterna. 
Räntekostnaderna kommer att öka, dels 
pga. lånen för att delfinansiera 
Götaprojektet, dels pga. förväntade 
ökade räntekostnader när befintliga lån 
ska sättas om. Å andra sidan kommer 
intäkterna öka med månadsavgifterna 
för de nya lägenheterna. 
Totalkostnaderna för Götaprojektet 
beräknas landa på ca. 26,5 mkr.  Om 
denna prognos håller kommer 
föreningens låneskulder, med hänsyn 
till förväntade försäljningsintäkter, ha 
ökat från 50 till 56,5 Mkr.

En samstämmig styrelse beslutade att 
årsavgifterna för 2018 ska hållas 
oförändrade i avvaktan på utfallet av 
Götaprojektet och räntevillkor vid 
kommande omsättningar av 
föreningens fastighetslån.

Agne Johansson VD på Fastighets AB 
Frontnine, vår ekonomiska förvaltare, 
kom den 21/11 med följande utlåtande 
om föreningens ekonomi: -”Kan man 
lägga upp en långsiktig 
amorteringsplan  över 50 år så anser 
jag att det är ett tecken på en förening 
med mycket god ekonomi”

Taggar till garage och miljöstation –
Till samtliga lägenheter ska för 
närvarande finnas en grå och en vit 
tagg. Vid behov kan ni få ytterligare 
taggar. Om en tagg går sönder eller 
tappas bort ska ni meddela styrelsen. 
Ansvariga låter då avprogrammera den 
söndriga/ borttappade taggen och 
programmerar en ny. Om detta dröjer 
eller vid akuta situationer, kan ni få en 
lånetagg under tiden. Kontakta någon i 
styrelsen. 


