
Julhälsning från styrelsen 

2022-12-15

BRF KUNGEN 8 KONTAKT.KUNGEN8@GMAIL.COM 

Vi från styrelsens sida skulle med detta lilla meddelande hälsa alla som 
bor här på Tornslingan 39 och 41   

en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Nedan följer även lite info om vad vi har framför oss som förening och vad som har varit 
under det gångna året.

Nuvarande styrelse tillträdde i slutet av april. Det har varit en inlärningskurva eftersom vi alla var 
nya i styrelsen och behövde sätta oss in i alla ärenden och arbetet. 

Styrelsen har kontinuerliga möten en gång i veckan där vi försöker fatta alla beslut som behöver tas 
och där vi tittar på vad behöver göras. Vi vill gärna att fler medlemmar visar intresse och vill sitta i 
styrelsen. Det är i allas intresse att ni involverar er i föreningens arbete. 

Vi har haft några sammankomster under året där vi har bjudit in er till att närvara och träffa oss och 
era grannar. Det har dock varit väldigt låg frekvens vilket vi innerligt hoppas kommer att förändras 
under 2023. 

Det senaste halvåret har vi lagt ner mycket tid på den ekonomiska biten för att kunna ta rätta beslut 
både när det gäller att binda om banklån som föreningen har, se över energiförbrukningen men 
även att se över övriga kostnader så att vi inte behövde höja avgifter alldelles för högt. Föreningen 
har en stabil ekonomi men det finns en allmän kostnadsökning för räntekostnader, 
energiförbrukning, drift etc.. 

Vi valde att öka avgifterna med ca 10% kommande halvåret. Vi kommer att utvärdera på 
halvårstämman om ytterligare höjningar behöver göras och vi hoppas att läget kommer att 
stabiliserats i landet. 

Vi har också flera åtgärder som vi har velat att genomföra men som vi har lagt på is i väntan på 
bättre ränteläge. 
Vi vill också påminna alla inför juletiden då levande ljus brukas som mest att ni ska kontrollera era 
brandvarnare då det är eget ansvar att se till att de fungerar och har fungerande batterier. 

Hälsningar från Styrelsen, 
Joanna, Kinia, Morteza, Mattias och Andreas

buwajj
Stamp




