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SOLCELLER
Som säkert alla märkt har vi nu fått solcellerna på plats
på taket. Just nu återstår installationer i elcentralen och
den 25 november är det slutbesiktning av hela
installationen.

Infohäfte: KLIMATSMARTA

STACKEBACKEN
Bifogar till detta nyhetsbrev ett infohäfte. Tanken är att
vi alla kan bidra till minskad energianvändning och
minimerat klimatavtryck. Vi hoppas formuleringarna ska
uppfattas som tips för våra medlemmar men inte som
pekpinnar.
”Klimatsmarta Stackebacken” är ett seriöst sätt att bidra
i frågan men vi tror också det är smart att aktivt använda
denna information visavi mäklare och presumtiva
köpare, den dag du kanske säljer. Det finns säkert ett
segment av marknaden som är villiga att betala en peng
extra för din lägenhet (andel) den dag du ska sälja.

STÄDNING GARAGE
Det var säkert minst fem år sedan det skedde senast,
men i september var det till slut dags igen. Garaget
skulle städas, och städat blev det. Minst 30 kg sand och
grus sopades upp under 3 timmars dammigt arbete.

PLÅTSKONING AV SKORSTENAR

GEMENSAM EL

Före

Införandet av gemensam el kommer att innebära att
varje lägenhet slipper en nätavgift om 1 840 kr/år.
Denna kostnad tippar delvis över på föreningen vars
nätavgift ökar.
För en 3 rok motsvarar detta en besparing om -3,9%
på månadsavgiften, men +1,4% ”tas nu tillbaka” till
föreningen. Netto innebär gemensam el en besparing
om -2,5% för en 3 rok om vi lägger ihop
månadsavgiften och nätavgiften.

På taket har vi tre skorstenar. En hög som var
kopplad till oljepannan – som numera inte
används. Samt två lägre som är kopplade till
ventilationen. Med tiden har foglossning inträffat
och stegjärn och räcke har rostat med risk för att
de lossnar och trillar ner. Därför har vi nu låtit
plåta in skorstenarna.
Efter

VAD HÄNDER UTE I VIDA VÄRLDEN?

Studio Viktor Sörless
I Hvide Sane i Danmark konstrueras en bostad vars
främsta fokus är att fånga den strandnära
omgivningen. Huset byggs därför ovanpå en platå av
lokal sten med en inbyggd hiss som tar dig upp från
entrén till husets kärna.

MEDLEMSAVGIFTER 1 JANUARI 2020
Från 1 januari 2020 höjs avgifterna med 3,4% för lägenheterna och med 100 kr/månad för garageplats för bil och
50 kr/månad för garageplats för MC/moped. Motiveringen är dels inflationen, dels införandet av gemensam el (1,4%)
som minskar medlemmarnas kostnad men som delvis tippar över på föreningen. Statistiken hos Sveriges Allmännytta,
tidigare SABO, anger kostnadsutvecklingen för branschen till 2,0 % senaste året. Nyköpingshem höjde t ex sina hyror
med 2,1% den 1 april 2019. Det är nu två år sedan vi höjde avgiften pga inflationen.

