
Från: Styrelsen BRF Tornparken 24 tornparken.24.brf@gmail.com
Ämne: Mäklarfrågor

Datum: 11 september 2020 08:45
Till: ocean@lagerlofs.com

Hej! Se svar nedan. Jag undrar också hur det kommer sig att du kontaktade Nabo - visste boende inte om att vi
hade en styrelsemail?

Mvh Ludvig Brandt, Ordförande

Frågelista
1. Vad ingår i avgift i dagsläget? Till exempel värme, vatten, bredband, kabel-TV
Värme, vatten, obl tillägg på 100kr/mån för kabel-TV.

2. Finns det några beslut på kommande renoveringar av fastigheten?
Ja, taket ska totalrenoveras inom 6 månader och solceller ska installeras. Bekostas med befintlig kassa. Vi kommer även
troligtvis installera nytt ventilationssystem med återcirkulerande värme, vilket ger bättre luft i lägenheterna och en betydligt
minskad energiförbrukning i fastigheten.

3. Vem är er leverantör av kabel tv? Ingår det i avgiften?
ComHem basutbud, ca 12 kanaler, obligatoriskt tillägg på hyran på 100kr/mån

4. Vem är er leverantör av bredband? Kostnad? Hastighet? Ingår det i avgiften?
Stockholms Stadsnät, 100/100mbps. Ingår ej. Kostnaden beror på vald hastighet.

5. Antar hyresrätter & lokaler? Planerar att sälja någon hyresrätt?
Vi sålde nyligen vår hyresrätt, 0st kvar. Antal lokaler 7st, totalt ca 210kvm.

6. Finns Garageplatser / parkeringsplatser? Kostnad? Kö?
10st P-platser, ca 4st i kö. Kostnad 300kr/mån (att jämföra med Sundbybergs Stads boendeparkering på gatan som kostar
600kr/mån).

7. Tillåts juridisk person som köpare?
Nej.

8. Finns synpunkter på ägarstruktur? Hur ställer sig förening till delat ägande? Kan exempelvis föräldrar äga 90 % och
ett barn 10 %, även om den sistnämnda ska disponera lägenheten?
Ja, det går bra.

9. Får lägenheten nyttjas som övernattningslägenhet eller kräver ni att den som bor där också är skriven där (ej att
förväxla med uthyrningslägenhet)?
Ja, det går bra.

10. Kontaktperson i styrelsen?
Ludvig Brandt, 0765555245

11. Vart skickas medlemskapsansökan för den nya köparen mejl eller Postadress?
BRF Tornparken 24, Vegagatan 8, 17234 Sundbyberg

12. Har avgiftsändringar diskuteras eller beslutat om i föreningen?
Avgifterna kommer att sänkas markant. Inget formellt beslut är ännu taget om nivån, men det blir uppskattningsvis 30%-50% och
antagligen i etapper de kommande 1-4 åren.

13. Har föreningen några gemensamma utrymmen exempel festlokal, bastu, gym eller övernattningslägenhet?
Nej.

14. Finns barnvagnsrum / cykelförråd samt tvättstugan? Om det finns tvättstuga hur många maskiner?
Cykelförråd och tvättstuga finns. 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 torkskåp. Många har egen tvättmaskin så det är enkelt att få
tvättid.

15. Vad har ni för uppvärmning exempel fjärrvärme eller bergvärme?
Fjärrvärme.

16. Har bostäderna tillgång till källar- eller vindsförråd?
Ja, vindsförråd.

17. Vem sköter trappstädning, medlemmar eller firma?
Firma.

18. Är det några förändringar gällande skuldsättning efter senaste årsredovisningen?
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18. Är det några förändringar gällande skuldsättning efter senaste årsredovisningen?
Ja, vi är nu skuldfria.

19. Är det något övrigt som en framtida köpare börja känna till om huset eller föreningen?
Vi planerar att rusta upp tomten inom 12-24 månader, tex asfaltera parkeringsplatserna. Utöver detta och
takrenoveringen har fastigheten inga större renoveringsbehov inom överskådlig framtid.


