
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, november 2012 

 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 

 

Avgiftssänkning 

Avgiften kommer från januari 2014 sänkas med 25 %, utöver detta tillkommer en obligatorisk avgift 

för Telias trippleplaylösning (som idag är inbakad i avgiften). Denna kostar för närvarande 212 

kr/lägenhet och månad. Avgiftsänkningen blir i verkligheten ca 20 %. Den nya avgiften kommer på 

avin som skall betalas sista december. Det är ej möjligt att avstå från Telias avgift. 

 

Bakgrund 
Styrelsen har till ansvar att ta hänsyn till alla medlemmars intressen enligt den så kallade 

likhetsprincipen. Detta innebär att styrelsen bör stäva efter att sätta avgifter som varken gynnar 

medlemmar som bor i 3 år eller 30 år. Alla medlemmar skall betala lika mycket över tid. Styrelsen har 

kommit fram till att det behövs en justering av avgiften för att uppnå detta.  

 

Vad har förändrats mot den ekonomiska plan JM/bostadsgaranti satte upp när husen byggdes:  

- Den förväntade snitträntan över lång tid sattes för Granatäpplet i högräntetid år 2007 till 5,733%. 

För JMs senaste projekt i Järvastaden (Torghusen) satte man den förväntade snitträntan till 4,096 

% i september 2012.  

- Föreningen börjar betala halv fastighetskatt från och med 2014, denna skulle enligt planen bli 

221 000 kr men då riksdagsbeslut ändrat detta blir den enbart 55 000 kr.  

 

Styrelsen har i samråd med vår ekonomiska förvaltare beslutat att ändra den långsiktiga snitträntan 

föreningen förväntar sig till 4,0 % (räntenivå 2014 beräknas bli Ca 3,3 %). Denna sänkning av 

föreningens snittränta sänker räntekostanden i den ekonomiska planen med drygt 1 miljon kronor. 

Detta gör sammantaget att vi anser att en avgiftsänkning kring 20 % är befogad för att se till samtliga 

medlemmars intresse. Efter denna sänkning förväntar vi oss att avgifterna årligen kommer att börja 

stiga i takt med inflationen. 

 

Vi har även valt att lägga telelösningen (TV, bredband, telefoni) som en separat post i avgiften. Denna 

avgift är precis som tidigare obligatorisk och indexeras enligt Telias prislista (just nu 212 kr/lägenhet 

och månad). Denna förändring gör vi för att illustrera vad det kostar att bo och separera teletjänsterna 

från boendekostnaden som man normalt gör för nybyggen idag. Flera boende har även efterfrågat detta 

då de vill redovisa denna kostnad mot sitt företag. 

 

Beräkna er nya avgift 

För att ta reda på er nya avgift, ta er avgift och multiplicera med 0,75 lägg sedan på 212 kr. 

Exempel:  

Tidigare avgift: 4000 Kr 

Ny avgift: 4000 * 0,75 + 212 = 3212 kr. 

 

Med vänlig hälsning Styrelsen BRF Granatäpplet                      


