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I din hand håller du BRF Teleskopets nya informationsblad som vi valt att
kalla Teleskopnytt. Tanken med informationsbladet är att vi genom det
skall informera våra medlemmar om styrelsens arbete och vad som
händer i vår bostadsrättsförening. Vår ambition är att Teleskopnytt skall
ges ut ett par gånger per år och vi hoppas att ni kommer ta er tid att
läsa och ta till er informationen.

underhållsarbeten

Nöjsam läsning,

Prisutveckling

Styrelsen för BRF Teleskopet
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Utförda underhållsarbeten
Vill du göra
felanmälan? Vänd er till
EKC, nummer 0771-860
860

Under våren och sommaren har ett antal underhållsarbeten genomförts.
Nedan har vi tagit upp de viktigaste.
Målning av utstående balkonger – Det har nog inte undgått någon att vi
under våren och försommaren hade målarfirma hos oss för ommålning
av balkonger. Då färgen på många av balkongerna flagnat har vi
ansett det nödvändigt att måla om dessa. Vi hoppas att ni tycker att
våra balkonger i och med den nya färgen har blivit fräschare och att
huskropparna ser mer tilltalande ut.
Garage och parkeringsbelysning – Under sommaren har armaturerna
som suttit på garagelängorna samt armaturer på gatulamporna bytts ut
då de ofta var ur funktion och dessutom hade förlorat mycket av sin
ljusstyrka. Just dåligt fungerande garage och parkeringsbelysning var en
återkommande punkt i enkäterna som ni medlemmar fyllt i. Nu har vi på
plats moderna armaturer som ger bra ljus och som dessutom är betydligt
mer energieffektiva jämfört med de utbytta.
Innertak i trappuppgångarna – Som ni säkerligen har märkt av så har
även entréinnertaken i alla hus bytts ut. De gamla innertaken hade
funnits där i många år och hade blivit dåliga. Vi personligen tycker att
själva upplevelsen av entréerna har blivit mycket trevligare, hoppas ni
håller med oss om det.
Dräneringsarbeten runt husen – Dräneringsdiken har grävts upp runt
husen för att förhindra att regnvatten tränger in i källarförråden vilket
några av husen har drabbats av upprepade gånger. Vi hoppas slippa
detta bekymmer framöver.
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Hissar – Flera av hissarna har ställt till problem i år då de ofta varit ur
funktion vilket lett till mycket irritation bland våra medlemmar.
Hissinspektioner har visat att våra hissar börjar bli slitna och det finns
behov av mer genomgripande hissuppgraderingar då inga större
arbeten gjorts på många år. Styrelsen har fattat beslutet att de
kommande åren genomföra de nödvändiga uppgraderingarna så att vi
får moderna och framförallt driftsäkra hissar. Då det handlar om större
och kostsamma arbeten kommer vi att uppgradera en till två hissar per
år, sannolikt med start nästa år. Givetvis kommer vi att börja med de
hissar som är i störts behov av uppgradering.
De hissfirmor vi pratat med har meddelat att en hissuppgradering i regel
håller på i minst 2-3 veckor vilket gör att hissarna inte kommer kunna
användas under den tiden. Detta kommer att ha stor påverkan på alla
boende och givetvis mest på våra äldre och barnfamiljer. Vi kommer i
god tid att informera er om schemat för hissarbeten så att ni kan göra
nödvändiga förberedelser.
Uppfräschning av tvättstugor – Våra tvättstugor är i behov av att rustas
upp då inte mycket gjorts på många år. Vi kommer att börja med
tvättstugan i 4:ans hus då den är i störst behov av upprustning. Förutom
uppfräschningen av lokalerna kommer även nya maskiner att
införskaffas.
Rivning av pergolas – Beslutet har fattats att riva pergolas utanför våra
entréer. För er som inte vet vad en pergolas är så är det de röda
trädkonstruktionerna utanför våra hus och då den delen som saknar
plåttak. Vår plan var att måla om dessa men målarfirman bedömde att
det inte var någon idé att måla då virket var gammalt. Dessutom har vi
fått veta att ungdomar har klättrat på trädkonstruktionerna, vilket
upplevts som obehagligt av boende på första våningarna, så rivningen
av pergolas är också en säkerhetsfråga.
Nya häckar – Vi kommer under hösten att börja byta ut häcken mot
gång och cykelbanan då den på sina ställen är väldigt gles och består
av diverse olika buskar. Den nya häcken kommer att bestå av avenbok
och vi hoppas att den kommer försköna hela området.

Prisutveckling
Glädjande för våra medlemmar har vi kunnat konstatera att
försäljningspriserna för lägenheter i vår förening fortsätter att gå upp. En
analys av registrerade försäljningspriser har visat att priserna för första
halvåret i år gått upp med ca 10 % jämfört med motsvarande period
förra året. Genomsnittligt försäljningspris så här långt i år är 282 000 kr
och högsta noterade försäljningspriset för en lägenhet var 425 000 kr.

