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Vill ni göra felanmälan?       
Ni kan ringa till 0771-860 860 

eller maila till 
felan.goteborg@riksbyggen.se 

Teleskopnytt 

OKTOBER 2022 

Informationsblad från 
styrelsen för BRF Teleskopet  

 

Besök föreningens 
hemsida på 
www.teleskopet.se 

 

 

Gymlokalen 

Som känt så har den nya gymlokalen kommit i gång och vi har 
hittills fått mycket positiv feedback. Med den nya gymlokalen har 
vi gett föreningen ett lyft som förhoppningsvis gör att våra 
medlemmar trivs ännu mer men också att potentiella nya 
medlemmar ser det som ännu mer positivt på att flytta till vår 
förening. Viktigt nu är att gymlokalen och utrustningen vårdas av 
oss som nyttjar den så vi undviker onödiga kostnader men också 
att lokalen förblir fräsch och fin. 

Trädgårdsgruppen 

Styrelsen har bildat en trädgårdsgrupp med en medlem och två 
från styrelsen där man gått ut och eftersökt fler intresserade med 
gröna fingrar som ville hjälpa lite kring rabatter, bevattning av 
detsamma under sommarveckor och lite annat. Dessvärre har 
ingen visat intresse för detta men ännu är det inte försent utan ta 
kontakt med Izaura eller Merja i styrelsen. 

Stammar 

Nu är det åter dags att på nytt undersöka konditionen på våra 
stammar likt den vi genomförde år 2006. Vi har lämnat till 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan gällande 
detta. Själva tillvägagångsättet kommer troligtvis vara som 
tidigare, d.v.s. man filmar insidan av stammarna med kamera för 
att bedöma skicket, man kommer förmodligen gå in i ett antal 
lgh för besiktning av våtutrymme (badrum, golvbrunnar mm).  
Efter att man fått resultatet av undersökningen/besiktningen 
kommer man bestämma om och när några åtgärder ska göras i 
form av t.ex.  stambyte, tätskiktet, golvbrunnsbyte mm.        
Observera att vi gör inga planer på åtgärder innan vi får resultat 
av besiktningen och således ska man inte dra några slutsatser 
heller om eventuella framtida åtgärder.  

Målning av fasaden 

Den tidigare omfogning som gjordes visade sig bristfällig och nu 
får man får göra om större delar av arbete. Detta arbete går på 
garanti och inget föreningen bekostar extra. Så längre man inte 
är klar med detta kan vi inte måla fasaden heller.  

Besök föreningens 
Facebookgrupp: 
Brf Teleskopet 
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Styrelseexpeditionens 
öppettider:  

tisdagar 
 18:00-19:00 

 

Hur ser vi på det ekonomiska läget i föreningen för 
framtiden 

Det nuvarande osäkerheten som råder gällande hur det 
ekonomiska lägget kommer ser ut längre fram har inte gått 
obemärkt förbi någon av oss. Vad som påverkar föreningens 
ekonomi är ränta på föreningens lån, vatten och el räkningar, 
fjärrvärme, sophantering, underhållsbehov, reparationer mm. 
Gällande ränta som för många föreningar kan vara det största 
enskilda kostanden är vi ganska trygga ett par år till då vi kunnat 
binda flertalet av de lån vi har till en ränta som är under 1 %. 
Utöver det har vi ett elavtal med relativt billig el som är bundet till 
2023-02-28. Vad som inte går styra med avtal är vatten och 
värme, sophämtning, tomträttsavgäld mm där Göteborgs stad 
redan aviserat en höjning för 2023 för fjärrvärme med 3 % och 
sophämtning med 12,6 %. Hur marknadspriser för olika tjänster 
kommer ser ut längre fram beror i stort på hur världsläget kommer 
se ut längre fram och vi får verkligen hoppas att den återgår till 
mer normal stabilitet inom snar framtid.  

Föreningens Facebook    

Gå gärna med föreningens Facebook ”BRF Teleskopet”. Vi är 
många medlemmar där men kan bli ännu fler. Det är ett bra 
forum där medlemmarna kan ställa frågar och diskutera olika 
saker mallen varandra men också få info från styrelsen med kort 
varsel. Tanken är att vi i framtiden kan lägga upp info från 
styrelsen men då krävs det att vi är flera i gruppen. 

Container 

Vi kommer inom kort ställa upp en container på den sedvanliga 
platsen mellan hus 8 och 10. När exakt det blir återkommer vi 
med info på anslagstavlan.  

Styrelsen       
Brf Teleskopet 

 

 

 


