
 Information från Brf Lillprinsen möte på Tuppen den 6 oktober 2015.

Närvarande medlemmar o hyresgäster ca 35 personer

• Ordförande Per Göran Green hälsar alla välkomna och öppnar mötet med att presentera styrelse 
medlemmarna.

• Kvällens gäst, från HSB Tekniska förvaltning Robert Andersson visar ett bildspel samt informerade om hur 
underhållsplanen för Brf Lillprinsen fungerar.

• Styrelsen informerade om varför tak och skorstens renovering var tvungen att prioriteras om och tidiga läggas, 
pga läckage. Detta jobb är nu i sin slutfas

• Samtliga skorstenar (17 st) är nu renoverade alternativ utbytande. 

• Takterrasserna är i stort klara och kommer att öppnas upp inom kort.

• Arbetet med Postboxar (i entréplan) och Säkerhetsdörrar från Secor/Daloc är påbörjat. Totalt blev det 21 
medlemmar som visade sitt intresse. Arbetet beräknas klart till mitteln utav december.

• Ett större projekt pågår med målning, snickeri, vvs och elförbättring i samtliga tre trapphus.     Offert 
förfrågan pågår och inga beslut är tagna.

• Två lite större samt tre mindre nya skyltar med Brf Lillprinsens logo kommer att sättas upp på husets gavlar 
samt vid varje trapp uppgång.

• Brf Lillprinsens hemsida www.brflillprinsen.se är nu öppen och uppdateras regelbundet med kontaktuppgifter, 
nyheter samt vad som är på gång. All korrespondens med styrelsen bör gå härigenom eller på 
info@brflillprinsen.se

• Förhandlingar om centralt avtal med olika TV & Bredbands bolagen pågår för fullt, beroende på prisvärdhet, 
kapacitet och säkerhet. Styrelsen återkommer med besked när detta är i sin slutfas.

Budget 2016, styrelsen arbetar under perioden sept – dec 2015 tillsammans med HSB Ekonomiska förvaltning för att 
få fram en intäkts och kostnads budget för 2016.

Upphandlings avtal med extern revisor byrå pågår.
Ackumulerat utfall 2015 ser bra ut, med ett litet plus resultat tack vare försäljning utav ett par stycken lägenheter som 
kunnat finansiera akuta renoveringar. 2015 års resultat kommer att presenteras då det är granskat och godkänt utav 
revisorer och ekonomisk förvaltning.

• Andra hands uthyrning utav lägenheterna SKALL godkännas utav styrelsen.

• Övriga frågor:
 - Bostadsrätts tillägg i hemförsäkring, skall ej behövas då styrelsen tecknat centralt Bostadsrätts 

tillägg i sitt kollektivavtal.

- Diskussioner om nya tvättider kom upp och förslag inkom (vilket är bra). 
Dock beslutade styrelsen att bordlägga denna fråga, då vi inte hade någon bra alternativ lösning. 
Frågan kommer att tas upp vid nästa medlems möte.

• Framtida planer - värme system 2016 (Budget) - avlopp system 2017 (Underhållsplan) 
- fasadmålning o renovering 2018 (Underhållsplan) - hela elsystemet 2020 (Underhållsplan)
Ordföranden informerade att målsättning för nytt miljöhus och cykelgarage planeras, detta 
krävs dock Malmö Kommuns godkännande samt bygglov från gatukontoret. Vilket tyvärr kan 
ta rätt lång tid – men arbetet fortgår men ligger något år fram i tiden.

Mötet avslutades med att Ordföranden tackade för visat intresse samt ett väldigt positivt möte.


