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Elen är en källa till många undringar och
diskussioner. Då arbetet påbörjades med att
införa kollektiv el i föreningen så
diskuterades elpriset. Som vi informerade
på årsstämman så låg priset för el under
denna tid på ungefär 21 öre/kWh. Då det var
dags för oss att sluta ett avtal med en
elleverantör så hade priset stigit till nästan
60 öre/kWh.
Styrelsen har under våren begärt in
offerter ifrån ett tiotal olika elleverantörer.
Alla dessa har inte kunnat leverera el-ström
enligt våra önskemål. Våra önskemål har
varit ett fast pris samt miljömärkt el. Ganska
enkla krav tycker man men när en del bolag
inte ens har lust att återkomma till oss för att
sälja el så undrar man ju, när de behandlar
en presumtiv storkund på detta vis, hur
behandlar de då en befintlig kund?
I alla fall, nu har vi slutit ett treårigt
fastprisavtal
med
en
leverantör.
Vi inom styrelsen hoppas att detta ska vara
till alla medlemmars belåtenhet.
Läs mer i tidningen om detta.
Jag får önska alla en trevlig sommar med
mycket avkoppling.
Stefan
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Epoxibeläggningen på det översta
skiktet, som föreningen erbjuder är ett
ljusgrått halkfritt golv.
Bostadsrättsinnehavaren kan om man vill
välja ett klinkergolv efter det första skiktet
av epoxi. Detta till ett självkostnadspris för
klinker och läggning.

Teknik

Energibesparingsåtgärder
För att hålla kostnaderna nere behöver
fortsatta åtgärder ske för att minska
förbrukningen. Särskilt viktigt är att spara in
på förbrukningen av elström och fjärrvärme.
Styrelsen har därför budgeterat för flera
åtgärder, varav några redan har påbörjats.
Den närmaste åtgärden är att minska
behovet av stor toppeffekt för fjärrvärmen.
Ångpanneföreningen AB (ÅF) har anlitats
för detta uppdrag, som rör åtgärder i
driftscentralen. ÅF ska under senhösten
också
kontrollera
varmvattenoch
värmeledningarna i bostadskvarteren för att
ta reda på vad som där kan behöva åtgärdas.
Diverse smärre andra saker ska denne VVSkonsult även utföra.

Trapphusrenovering
Trapphusrenoveringar har påbörjats och
fortlöper enligt avtal. Vi räknar med att 15
trapphus renoveras i år och de återstående
17 följande år dvs. 2008.
Ni som är intresserade av hur våra
trapphus kommer att se ut är välkomna att
kika in i Segelflygsgatan 39.
Där är målningen klar, men sparkplåtar
och ny matta i hissen sätts inte dit förrän
minst 10 trapphus är färdigmålade

Byggfel i takterrasserna.
Arbetet med att åtgärda takterrasserna är
i full gång. De första sex terrasserna är snart
avslutade. Nästa etapp med sex terrasser
påbörjas nu i mitten på juni.
Då några medlemmar bett om att få en
ändring i turordningen p.g.a flytt vid den
aktuella tiden för reparationen av den egna
terrassen har turordningen ändrats något
mellan de terrasser som repareras i år, d.v.s.
Kv. Glidflykten, sommaren 2007
Kv. Ballongen, sommaren 2007
Samtliga berörda medlemmar kommer
att aviseras i god tid.
För de andra två gårdarna är det dags först
nästa år.

Kv. Segelflygarens trapphus renoveras
under försommaren.
Kv. Uppvinden renoveras under
eftersommaren.
Avisering av detta arbete kommer att ske
en vecka innan arbete påbörjas i respektive
trapphus.
Vi har däremot smygstartat i alla
trapphus med att sätta upp en ny armatur
med en ny namntavla. Den gamla
namntavlan kommer att användas till
föreningsmeddelanden. Då slipper vi råka ut
för att någon river ned de lappar som är
avsett som information till alla medlemmar.
Trappombuden kommer också att ha
möjlighet att sätta in lappar i dessa tavlor.

Det har varit en varierande mängd vatten
som torkats ut, men välbehövligt i alla fall.
Det är viktigt att få bort det ansamlade
vattnet innan skador uppträder i fastigheten.
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Våtrummen i våra lägenheter
Renovering av vårt garagegolv
(ytbeläggning)

För att åtgärda brister, fel och skador i
våtrummen har föreningen anlitat en konsult
för att sköta om både bygg- och
projektledning. Han har redan startat alla
förberedande uppgifter.
Han ska se till att alla arbeten görs på ett
riktigt sätt, så att föreningen inte längre fram
får nya problem. Därför har han och
styrelsen
bestämt
att
även
försäkringsjuridiken ska vägas in i
våtrumsprojektet. Det är viktigt för att
försäkringsskyddet inte ska bli nedsatt.
Våra lägenheter byggdes under åren
1984-85. Det var en tid med stor
byggnation, varför byggkostnaderna blev
högre än annars. För att kunna få statliga
bostadslån blev en följd att kvalitén blev
eftersatt i vissa delar, t.ex. beträffande
mellanväggarnas konstruktion som är så
svag att gällande byggstandard för
närvarande inte uppfylls.
Innan projektet är klart för upphandlingar
måste därför de här sakerna utredas
ordentligt.
Eftersom
en
kollektiv
upphandling av entreprenörer är tänkt att
ske för alla medlemmar med behov av större
åtgärder, kan dessa därför ännu inte ske.
Nya anmälningar med intresse att delta går
därför bra att lämna in till styrelsen.
Styrelsen kommer under hösten att
återkomma med vidare besked.
Vår anlitade konsult är
Otterskog från Mälartech AB.

Den betongexpertkonsult, CBI (Cement
och Betong Institutet) som styrelsen anlitat
har kommit med ett besiktningsprotokoll
och en åtgärdsplan efter den analys och
besiktning som de gjort av betonggolvet.
Styrelsen har i enlighet med rapporten
beslutat att åtgärda de två nedersta planen så
fort som möjligt. Därför kommer CBI som
står som projektledare att ta in offerter från
olika entreprenörer.
Ett stort tack till er som hörsammade
styrelsens vädjan och flyttade ut era bilar
inför garagestädningen.

Ombyggnad av föreningens
övernattningsrum
(uthyrningsrum)
Ombyggnad av övernattningsrummet är
klart och rummet, som blivit två rum hyrs
nu åter ut.
Många tog tillfället iakt och tittade på hur
det såg ut under vårstädningen och alla kom
med positiva kommentarer.
Det nya priset för att hyra rummet blir
200 kronor per dygn.

Rensning av gårdsbrunnar
Samtliga gårdsbrunnar i vår förening har
slamsugits och rensats på grus, sand och
löv. Detta är en underhålls åtgärd som vi gör
för att garantera att vi inte får stopp i våra
brunnar och avlopp.

Thomas

Thomas kommer att sköta kontakterna
med alla olika parter och är den person som
medlemmarna ska vända sig till i frågor som
rör renoveringen.

Murar och krönstenar
Allremove har tvättat alla murar och
krönstenar utvändigt fria från alger och
mossa.

Har du frågor maila dessa till
projektledaren@segelflygaren.org eller
ring Thomas Otterskog 08 56030444
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Från den får dras av kostnader för
låneräntor, tomträttsavgäld och eventuell
återbetalning av räntebidrag.
Kostnader:
Räntekostnader
-6 624 862
Tomträttsavgälder
-1 357 227
Avgår kostnader
-7 982 089 kr

Orienterings skylt
Efter vintern har den nedkörda muren vid
Segelflygsgatan 31 murats upp.
Som många av er sett har även en skylt
med en orienteringskarta över Brf.
Segelflygaren nu monterats upp.

Nettointäkten blir

-694 186 kr

Det finns även en rätt att ta i anspråk
tidigare års uppkomna underskott, då en
positiv nettointäkt redovisas.
Nu avgår inget nyttjat underskott från
tidigare år, eftersom Segelflygaren inte har
en positiv nettointäkt men väl ett underskott
om preliminärt minus 694 186 kr.
Inget underskottsavdrag behöver alltså
användas i år. Det nya underskottet ovan
läggs därför till tidigare outnyttjat
underskottsavdrag, som därför ökar till att
bli cirka 187 miljoner kr.
För kommande år 2007 är ännu inte
taxeringsvärdena fastställda.

Fönsterrenoveringar
Samtliga intresseanmälningar som har
inkommit till styrelsen har sparats och inte
glömts bort. Styrelsen har beslutat att ta itu
med detta arbete nästa år. Orsaken är att vi i
år har fått ett väldigt omfattande arbete med
andra projekt som är mer akuta, kostsamma
och tidskrävande. Därför ber vi er att ha lite
tålamod
när
det
gäller
fönsterrenoveringarna.
Nick, Dick-Einar och Björn

Om fastighetsskatt
Fastighetsskatt tas ut för färdigställda
byggnader med taxeringsvärdena som
huvudgrund och med av riksdagen beslutade
procentuellt uttag.
Taxeringsvärdet för bostäderna är 221
000 000 kr och uttagssatsen 0,5 %.
För lokalerna är värdet 17 768 000 kr och
1 % i uttagssats.
För 2006 är fastighetsskatten för
bostäderna därför
1 105 000
För lokalerna är de
177 680
Summa fastighetsskatt
1 282 680 kr
preliminärt.

Ekonomi
Fastighets- och intäktsskatter
Om intäktsskatt
Intäktsskatt tas bara ut när en slutlig
nettointäkt finns.
För bostadsrättsföreningar beräknas den
på en schablonintäktsgrund om 3 % av det
totala taxeringsvärdet, till vilken läggs
ränteinkomster och ev. övriga intäkter
såsom
ex.
räntebidrag.
Detta
är
bruttoinkomsten för föreningen.
Segelflygarens bruttointäkt kan för året
2006 beräknas till:
Intäkter:
3 % av taxeringsvärdet för år 2006 7 163
040
Ränteinkomster
74 083
Räntebidrag
50 780
7 287 903 kr

För kommande år 2007 är ännu inte
taxeringsvärdena fastställda.
Segelflygarens taxeringsvärde beräknas
dock att öka en del.
Skatteverket kan därför komma att
justera de preliminärt uttagna skatterna
under året. För Segelflygaren gäller detta
alltså bara för fastighetsskatten.
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För inkomståret 2007 har riksdagen
redan bestämt att reducera uttaget, för att
vara en början till sänkta fastighetsskatter på
helt nya beräkningsgrunder.
2007 års beräknade slutliga skatter för
fastigheterna lär därför sammantaget ändå
bli i stort sett oförändrade för Segelflygaren.

Försäkringar
Föreningen har tecknat avtal med Trygg
Hansa för både fastighetsförsäkringen och
de kollektiva bostadsrättstilläggen. Bägge
löper kalenderårsvis, dvs. nu från den 1.1
till 31.12.2007. De senare är tecknade till
förmån för alla respektive medlemmars
bostadsrätter.
Till de försäkringstilläggen hör en
särskild del i form av HusPlus, som Trygg
Hansa kallar delen. Den ger bl.a. ett
fullvärdesskydd och ett förbättrat skydd vid
åldersavdrag, som numer är högst 10 000
kronor.
Medlemmarna behöver därför ha bara en
egen hemförsäkring för sitt lösöre. För
bostadsrättens fasta inredning gäller
tillägget ovan. Det lönar sig normalt inte att
ha
också
ett
eget
tillägg
till
hemförsäkringen.
Det är viktigt att man själv säger upp sin
egen försäkrings tillägg, för att slippa en
onödig kostnad, om man inte har särskilt
dyra eller speciella utrustningar i
lägenheten. En uppsägning skall i så fall ske
på årsförfallodagen för den egna
hemförsäkringen.
Om ni vill veta mer kan ni höra av er till
styrelsen eller kontakta Trygg Hansa, tel. nr
077-11 11 700 alt. över Internet på adressen
www.trygghansa.se.

.

Avtal och strategi

Strategi- och avtalskontroller
m.m.
Vid konstitueringen av den nya styrelsen
fick jag som utökad uppgift att se till, att lite
mer än förut kontrollera och ha uppsikt över
de övergripande strategierna för ekonomi
och teknik. Häri ingår därför mer än förut
att kolla de avtal som tecknas under året,
både av ekonomiskt och tekniskt slag.
Det innebär bl.a. att försöka att hitta
strategiskt viktiga nyheter och saker som
bör bli utförda, så att föreningen på sikt kan
hålla minst oförändrade och helst sänkta
årsavgifter. Här ingår också att följa upp i
vilken grad som styrelsens mål har nåtts.
Kontrolluppgiften blir därför att i samråd
med Ekonomi och Teknik samt ordföranden
(vid controllerfunktion) ta ställning till och
för styrelsen föreslå de saker, som behöver
avtalas om eller bli utförda på sikt. Det är
alltså flera slags uppföljningar som behöver
göras.
Mer självständigt ska jag även försöka att
hitta tekniska lösningar för att minimera
förbrukningarna av i första hand elström,
fjärrvärme och vatten, som är de stora
utgiftsposterna. Det är främst dessa som går
att påverka utan försämrad komfort i
lägenheterna. Ofta blir den t.o.m. bättre.
Lösningarna presenteras sedan för styrelsen.

Björn

Elpriset.
Föreningen har slutit ett nytt avtal med
Kraft & Kultur för leverans av el till hela
föreningen. Detta löper på tre år och är ett
fast pris av 43,4 öre/kWh.
Styrelsen tog kontakt med tio olika
leverantörer och hade två krav. Dels skulle
det vara miljömärkt el enligt Svenska
Naturskydds Föreningens normer samt att
det skulle vara ett fast pris. Alla bolag
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kunde inte lämna offert med dessa krav men
av de sex som blev kvar så gjordes en
granskning och de tre billigaste kontaktades
ytterligare en gång. Valet föll då på Kraft &
Kultur som uppfyllde de två krav som
styrelsen hade.
Den allmänna uppfattningen i styrelsen
var att elpriset kommer att fortsätta att stiga
och det var därför vi har valt att binda
elpriset på tre år.
En jämförelse av elpriset visar att i
januari månad 2005 så betalade föreningen
21 öre/ kWh. För samma månad 2007 så
betalade vi 54 öre/kWh, en nätt liten ökning
med 157 %.
Då vårt nuvarande avtal är med ett rörligt
pris så var det väldigt svårt att sätta en nivå
på elpriset som motsvarade kostnaden. Med
ett fastprisavtal så vet vi ju exakt hur
mycket som elen kommer att kosta och kan
därför sätta priset mer korrekt.

Trädgård
Vårstädning
Söndag den 13 maj hade vi vårstädning

På Glidflyktsgatan 5 tömde man komposten.

En liten sammanställning över de olika
kostnaderna:
Elpris
0,434
kr/kWh
Detta pris inkluderar elcertifikatet på f.n 0,0296
Elskatt
0,275
Nät
0,292
Moms
0,245
Avskrivning 0,0529
HSB avgift 0,0173
Infometric 0,0115
Summa
1,3277

Staketet målades på Segelflygsgatan 29

De följande tre åren kommer alltså
elen att kosta 1,33/kWh. Detta med
reservation för eventuella höjningar av
skatter och avgifter.
Detta ger en sänkning av elpriset med
lite drygt 20 öre/kWh från och med nästa
debitering.
Vi hoppas att alla blir nöjda med detta.

och rosorna pysslades om

Stefan
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Som vanligt vankades det korv vid 12-tiden
utanför föreningslokalen.

Gårdsombud
I ett försök att öka delaktigheten har
styrelsen beslutat att gårdsombuden inte
behöver vara en ledamot i styrelsen.
Denna tanke tog vi upp och diskuterade
på trappombudsmötet inför vårstädningen.
Alla tyckte idén var bra, vi fick intresserade
för denna syssla från två gårdar.
Som boende på gården har man mer
intresse för den egna gården och sina
grannar.
Då det är svårt att göra en
arbetsbeskrivning på vad ett gårdsombud
gör, var trappombudsmötets tankar att till
exempel

−
−
−
−
−

Ordna gårdsmöten
Driva förbättring av gårdsmiljön
Öka delaktigheten
Tillvarata gårdens intressen gentemot
styrelsen

Anordna gårdsfest/knytkalas
Vi söker efter gårdsombud till alla gårdar.

Inglasning
Det bygglov föreningen har gäller bara
när det finns balkong ovanför. Vill du glasa
in och har ett befintligt skärmtak måste du
själv söka bygglov. En av våra medlemmar
har redan sökt och fått ett sådant bygglov
godkänt.

Övrigt
HSBs områdeskontor
Som ett led i att förbättra HSB förvaltnings
service i Skarpnäck så kommer en av HSBs
förvaltare, Peter Grims att finnas tillgänglig
på områdeskontoret, Varmfrontsgatan 2.
Han är där Måndagar och Torsdagar mellan
kl. 08:30-11:30
(uppehåll under semesterperioden 16 juli till
10 augusti 2007).

Nya TV-kanaler
Från och med första september kommer
ComHem, vår kabel-tv distributör, att
genomföra ändringar i det analoga
grundutbudet

Mata inte fåglarna!!
I bl.a. buskarna runt föreningslokalen är det
någon/några som lägger ut mat till fåglarna?
Gör inte det!
Det är i första hand RÅTTORNA du/ni
matar. Vår fastighetsskötare Matti har sett
råttor vid ett flertal ställen där ”fåglar”
matas.

−
−
−

TV4 Sport ersätter Eursport Nordic
Kanal 9 ersätter Discovery Mix

TV8
Du behöver inte genomföra någon
kanalsökning eftersom de nya kanalerna
övertar befintliga kanalers platser.
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Nya ledamöter
Några ord om mig…

Evenemangsansvarig
Vi söker någon kreativ person som kan
tänka sig att vara evenemangsansvarig för
föreningen.
Det gäller att kunna tänka ut olika
aktiviteter som passar för våra medlemmar.
Exempelvis kan detta vara konstvernissage
av
våra
egna
medlemmars
verk,
boulemästerskap, olika arrangemang i
samband med storhelger som midsommar
och lucia t.ex.
Skulle du vara intresserad av detta så hör
av
dig,
via
e-post
till
styrelsen@segelflygaren.org eller lägg en
lapp
i
föreningens
brevlåda
på
Segelflygsgatan 18.

Sofia Magrioteli
Jag bor sedan fyra år tillbaka på
Glidlyktsgatan 6, med mina tre barn. Jag
trivs mycket bra här förutom att det har varit
lite stökigt i porten sista tiden.
Tidigare bodde jag i Tyresö dit jag kom
som femåring från Grekland.
Jag gick i skolan i Tyresö och arbetade
även i vuxen ålder vid några skolor eftersom
jag är utbildad lärare. Nu har jag bytt arbete
till
administratör
vid
Stockholms
Universitet.
Jag är intresserad av att få bättre trivsel i
bostadsområdet
och
jag
gillar
trädgårdsskötsel!
Liisa Dahlin
Jag har bott i Skarpnäck och föreningen
över 14 år.
Det känns faktiskt svårt för mig att tänka
mig att bo någon annanstans just nu. Sedan
jag kom på det där med långdistanslöpning
tycks Skarpnäck vara den bästa startplatsen
för olika och roliga turer.

Medlemsinformation
För att underlätta för alla medlemmar i
föreningen att ta kontakt med styrelsen så
har vi en ”medlemskvart” innan våra möten.
Då kan du som har några frågor komma
ner till föreningslokalen på Segelflygsgatan
18 och ställa dom till styrelsen som kommer
att vara där för din skull.
Datum för dessa möten är:
15/8, 12/9, 10/10, 7/11,
5/12

Tidigare i mitt liv har jag bäst trivts som
fri aktör och lagt ned mina insatser där det
mest behövts.
Dock har jag under de senaste åren
känt en subtil dragning till den här duktiga
styrelsen och dess arbete.
Jag är väldigt glad över att ha blivit
vald med i gänget och kommer att göra mitt
bästa med mina styrelseuppgifter.
Tack för förtroendet.

Tiden är 19 -19.15
Varmt välkommna!

Årsstämma
Ett stort tack till de 50-tal medlemmar
som deltog på årets stämma.
Vi vill dessutom tacka Desirée Solhall
som avgick, för sina insatser i
valberedningen.
Vill du veta hur styrelsen konstituerat sig
titta på nästa sida.
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En kvinna i Guatemala frågade mig hur
det känns att vara med om fyra årstider då
dom bara har två.
Ja, vad svarar man på det mer än att
försöka beskriva känslan av när våren
övergår i sommar för att sedan sakta under
hösten förbereda sig för vintertäcket.

Solveigs tankar
Nu vill jag stanna tiden och hela jordens
gång.
När äppelträden blommar och skyn är
full av sång.
Lika fantastiskt varje år när sommaren
gör sitt antågande.

Jag är glad att få leva i detta nu. Att njuta
i nuet och bara vara. Önskar er alla en härlig
sommar!
Solveig
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Styrelsen:
Ordförande: Stefan Gillback
740 63 47
v.ordf:
Kristina Romare
724 21 39
Sekreterare: Håkan Axberg
Uppvindsg. 2
Lokalansvarig: Dick-Einar Larsson 070-661 46 78
Ekonomi:
Håkan Schildt
Uppvindsg. 2
Strategi:
Björn Östman
Segelflygsg. 20
Ekonomi:
Liisa Dahlin
Segelflygsg. 37
Teknik:
Nick Perivolaris Skarpnäcks Allé 35
Teknik:
Dick-Einar Larsson Segelflygsg. 27
Mark:
Solveig Kotsadam
Glidflyktsg. 9
Ledamot:
Attila Kriss (HSB)
785 34 86
Suppleant:
Sofia Magrioteli
Glidflyktsg 6

Medlemsrådgivning i juridiska ärenden
HSB
Vardagar kl. 11.00-13.00
Tel: 08-785 36 36
HSB Stockholm
Tis. och Tors. Kl. 9.00-13.00
Tel: 08-785 39 50

Securitas Störningsjour: 08- 657 75 10

E-post
1: styrelsen@segelflygaren.org
2: forslagsladan@segelflygaren.org
3 förnamn.efternamn@segelflygaren.org

Förvaltning:

Nästa ordinarie nummer

FSS
Fastighetsförvaltning

Kommer i höst. Till dess hänvisas du till
hemsidan
(www.segelflygaren.org) där de senaste
nyheterna kan inhämtas.

Tel: 657 90 90

HSB:
Administrativ förvaltning
Förvaltningsassistent
Lägenhetsadministration
Hyresredovisning

Tel: 785 32 31
Tel: 785 33 48
Tel: 785 33 58
Tel: 785 34 58

Felanmälan:
Mån - fredag kl.: 7.30 - 16.00 övriga tider
telefonsvarare
Tel: 08-657 90 90
E-post: felanmalan@fss.se
Övrig tid (journummer)
Tel: 08-18 70 00
Ansvarig utgivare:
Redaktörer:

Hissjour:
Otis hiss
Mån - Fre 7 – 16
OBS! Övrig tid endast akuta ärenden.
Tel: 0200-21 02 21

Lås och nycklar:
Bergs lås
Tel: 08-86 30 30

ComHem (Tv och bredband):
Tel: 0771-55 00 00
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Stefan Gillback
Kristina Romare
Solveig Kotsadam

