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INFO 
Avseende rådande ekonomiska läge! 

 
Som ni redan vet, befinner sig såväl Sverige, såväl som en stor del av vår 
omvärld i en ekonomisk pressad situation. Inflationen i Sverige ligger för 
närvarande runt 10%, där Riksbankens mål är 2%. Detta har primärt föranletts 
av stora kostnadsökningar på energi (el, värme & bränsle), vilket i sin tur slagit 
vidare i hela samhället. Vi ser idag stora byggprojekt som läggs på is, 
konsumenter som inte har råd att betala elräkningen då denna i vissa fall stigit 
med upp till 900%, hushåll som sett sina räntekostnader öka med 200 till 
400%, samt att varslen har ökat. Detta har även resulterat i att såväl 
fastighetsägare som bostadsrättsföreningar diskuterar höjning på hyra/ avgift 
om ca: 40%! 
 
Hur påverkas vi i Brf Terränglöparen 9? 
Som ni alla vet, har föreningen stora lån som dels härrör från då föreningen 
köpte fastigheten, dels att renoveringen har finansierats med ett nytt lån 
(bankkreditiv). Storleken på dessa lån uppgår till 377 Mkr. Varav 162 Mkr 
utgör gammalt lån och 215 Mkr utgör finansieringen av renovering etapp 1. 
Som nämnts, har Riksbanken bara i år höjt sin styrränta med 1,75 
procentenheter, vilket resulterar i att föreningen räntekostnad ökar med ca: 
100%! Med andra ord, då föreningens ränta höjs med 1,75 procentenheter, 
innebär detta en ökad räntekostnad på nästan 6,6 Mkr/år! (Om denna kostnad 
slås ut på respektive lägenhet, innebär detta en kostnadsökning om ca: 
15 000/ lägenhet och år). Tyvärr är det inte nog med detta. Föreningen 
konsumerar en el-mängd om ca: 3 000 000 KWh/år. Kostnaden för el i Sverige 
har under året mångdubblats, i vissa fall så mycket som 900%! 
 
Vad gör då styrelsen? 
 
Styrelsen arbetar mycket hårt med detta i syfte att vi medlemmar skall drabbas 
så lindrigt som möjligt. Dels har styrelsen en utsedd ekonomigrupp bestående 
av Ordförande Göran Persson, vice ordförande Bo Johansson samt ledamot 
Gustav Rånby. Denna grupp arbetar nära såväl våra ekonomiska förvaltare, 
Byråassistans som med vår revisor i syfte att upprätthålla en balanserande 
budget. Utöver det dagliga budgetarbetet, pågår även en mängd olika 
sidoprojekt i syfte att spara pengar åt föreningen. Exempel på vad som har 
gjorts och planerats är enligt följande: 
 
-Renoveringen. 
Renoveringen projektleds av A-200 och deras primära mål är att hålla budget. 
Detta trots kraftiga prishöjningar på framför allt material. A-200 har varit 
mycket aktiva i detta arbete i syfte att spara pengar åt föreningen. Det skall 
även tilläggas att vissa begränsningar har gjorts i projektet i syfte att hålla 
budget. Detta kan t.ex. vara färre buskar och träd på gården samt att vi 
kanske måste vänta med att färdigställa vår samlingslokal/gym. Det viktiga är 
dock att vi fortfarande håller budget, trots betydligt sämre förutsättningar! 
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-Garaget 
Då garaget är färdigställt, skall avgiften marknadsanpassas. Därtill kommer 
parkeringsbevakningen att lejas ut, vilket också innebär att föreningen kan dra 
av stora summor i moms vad gäller renoveringen. 
 
-El & Energikostnader 
Styrelsen har ansökt, och beviljats ett energibidrag, delfinansierat av EU, om 
upp till 23 Mkr. Halva detta bidrag har redan betalats ut. Vi avser även att 
installera LED belysning i alla gemensamma utrymmen samt, att alla 
lägenhetsinnehavare betalar för sin egen el, varför då nya el-centraler måste 
installeras i våra lägenheter. Vi är medvetna om, att detta de facto är en 
höjning. Vi vill dock att det skall vara rättvist. Om man är duktig på att spara el, 
skall man naturligtvis ha en lägre kostnad. Därtill har vi fler positiva nyheter! 
Under hösten 2021, tecknade styrelsen ett bundet elavtal om 0,58:-/KWh. 
Detta avtal löper till årsskiftet 2023-2024. Inberäknat transport, moms, 
nätavgifter etc. innebär detta en totalkostnad om ca: 1,15:-/KWh. Om vi valde 
att binda avtalet idag, skulle kostnaden, inklusive transport, nätavgifter skatt, 
moms etc. hamna på ca:4,5:-/KWh. Baserat på vår årsförbrukning om 3 MWh, 
betalar vi ”endast” 3,45 Mkr/ år i stället för 13,5 Mkr/år. Således en ”besparing” 
på 10 000 000:-. 
 
-Kommande renoveringsetapper 
Föreningen har tidigare kommunicerat att etapp 2 av renoveringen, stambytet 
skall starta då etapp 1 är färdigställt. På grund av rådande läge kommer vi 
göra denna i en långsammare takt för att inte dra på föreningen större lån och 
räntekostnader. Detta innebär att vi gör stambytet i en takt vartefter vi lyckats 
få in pengar från försäljning av de hyreslägenheter som föreningen lyckas 
sälja. I dagsläget äger föreningen ca 90 hyreslägenheter som kan säljas 
vartefter de blir lediga. Vi har på grund av omfattande vattenskador redan gjort 
vid ett antal stammar och fortsätter ta de trappuppgångar som är i sämst 
skick. 
 
Föreningen har vidare tomma lokaler i garageplan som är planerade att 
konverteras till lägenheter och säljas och därmed öka föreningens intäkter. 
Detta kan användas till att minska ner föreningens lån med ca 10 mkr och 
därmed minska föreningens räntekostnader. Därtill ökar även intäkterna för 
föreningen i form av avgifter. 
 
Summering 
Det ekonomiska klimatet skapar utmaningar för föreningen, dock ser vi ljust 
på föreningens förutsättningar och möjligheter att hantera dessa. Vad gäller 
avgiftshöjningar, vore det synnerligen oansvarigt att inte genomföra en dito, 
dock arbetar vi aktivt med att hålla kostnaderna nere. Med detta vill vi även 
bjuda in samtliga medlemmar att få ställa eventuella frågor till oss i styrelsen!  
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