
Nyhetsbrevet Körsbärs-skalet
Nyhetsbrev från styrelsen gällande den kommande renoveringen av tak, 
fasader och fönster - Nr 2 maj 2018

Som styrelsen informerade om på årsstämman så kommer föreningen att kalla till en extra 
stämma den 12 juni kl. 18.00 avseende renoveringen. Platsen för stämman blir i samma sal 
som årsstämman, Volvosalen på Handelshögskolan. Vid stämman kommer även byggledaren 
Björn Brunander från konsultfirman VBK att medverka för att svara på frågor. 

Stämman skall då ta ställning till om föreningen skall utföra det renoveringsalternativ på 110 
Mkr (inkl. moms) och som innebär en komplett renovering av klimatskalet med tak, fasader, 
fönster och balkongfronter etc.

Takrenoveringen på 25 Mkr (inkl. moms) och som är en del av den kompletta renoveringen, 
är föreningen oavsett ovanstående val av nöden tvungen att utföra. Denna entreprenad 
kommer att utföras under 2018, 2019 och slutföras under 2020.

En enig styrelse rekommenderar stämman att bifalla styrelsens förslag att följa den tidigare 
upprättade underhållsplanen och att gå vidare med det kompletta renoveringsalternativet på 
110 Mkr (inkl. moms). Styrelsen rekommenderar även stämman att bifalla styrelsens förslag 
att utföra entreprenaden med solceller på 2,6 Mkr (inkl. moms.)

Styrelsen motiverar detta med att:

Styrelsen vet idag vad denna investeringen kostar. Det finns en teknisk och ekonomisk 
strategi som håller över tid. Och det viktigaste, fastigheten kommer efter denna renovering att 
ha ett klimatskal med bra status under mycket lång tid framöver.

Föreningen kommer även efter en investering på 110 Mkr att ha en mycket stark ekonomi. De 
tidigare beslutade årliga avgiftshöjningarna på 3 % t.o.m. 2022 bedöms vara tillräckliga.

Att skjuta på huvuddelen av investeringen och sedan genomföra den löpande under ca. 10 år 
är i stort sätt ekonomiskt likvärdigt, men innebär en större risk. Minskade räntekostnader och 
avskrivningar i början, försvinner sedan i ökade kostnader, främst p.g.a. uteblivna 
samordningsvinster. Detta alternativ sträcker sig över en längre tidsperiod vilket ökar risken 
för en mycket osäker kostnadsbild. Styrelsen ser därför att avgiftshöjningen kan bli högre 
efter 2022 i detta alternativ.
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