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VERKSAMHETSBESKRIVNING 2016/2017
Verksamhetsåret 2016/2017 har varit ett innehållsrikt och aktivt år för föreningen. Styrelsen har upp-
rättat många nya rutiner och flera avtal har tecknats för den dagliga driften av fastigheten. Stambytet 
har genomförts och planering av balkongrenovering och omvandlande av lokaler till lägenheter har 
gjorts. Föreningens ettårsjubileum firades med bubbel och snittar i samband med en extrastämma.

EKONOMISK FÖRVALTNING
Under 2017 bytte föreningen den ekonomiska 
förvaltningen från EFIN (Ekonomisk Förvaltning 
I Nykvarn) till Rådrum. Rådrum är ett modernt 
företag som arbetar med en digital plattform. 
Rådrum kommer arbeta vidare med den löpande 
bokföringen, betalning av attesterade fakturor, 
skatter och avgifter, fakturering av hyror och må-
nadsavgifter, upprättande av balans- och resulta-
trapporter samt är behjälplig vid upprättandet av 
årsredovisning med förvaltningsberättelse, bud-
get etc.

FASTIGHETSSKÖTSEL
Styrelsen avslutade samarbetet med ABC Fastig-
hetstjänst och tecknade nytt avtal med Rådrum 
Fastighetskötsel. Styrelsen har även tecknat avtal 
med EDs för städning av trapphus och tvättstu-
gor och med Mohammed Hadji för snöröjning 
och gräsklippning.

RENOVERINGAR
Under 2016 och 2017 utförde Husab stamby-
te, utbyte av elcentraler och omtrådning av alla 
lägenheter. Den stora tvättstugan och gästtoa-
letten totalrenoverades och den lilla tvättstugan 
tillkom. Projektledarhuset gjorde upphandling-
en och var för föreningens räkning projektleda-
re, byggledare, kontrollant och besiktningsman. 
Projektledarhuset gjorde även upphandlingen av 
balkongrenoveringen under våren 2017.

TV/BREDBAND/TELEFONI
Avtalet med ComHem är uppsagt och löper ut om 
cirka ett år. Ett nytt avtal med IP Only är teck-
nat och de kommer senare att dra in öppet fiber i 
fastigheterna.

STÄDDAG
Den 22 oktober 2016 hade föreningen sin första 
städdag med en loppis som uppstart. På kvällen 
hölls en gemensam middag där de som med-
verkat kunde njuta av mat, dryck och varandras 
sällskap. Föreningen hade även en vårstädning 
under liknande former 2017.

FÖRENINGSSTÄMMOR
En extra föreningsstämma hölls 160913 då minst 
1/10 av medlemmarna påkallade detta. Då gjor-
des fyllnadsval av styrelsen som inte varit fullta-
lig och man utsåg även en valberedning. 

Ordinarie årsstämma hölls 170117. Senarelagd 
på grund av sent färdigställande av årsredovis-
ning. Då fattade stämman första beslutet om att 
ändra stadgarna och att styrelsen skulle fortsätta 
undersöka möjligheterna att göra om lokalerna 
till lägenheter. Till valberedning valdes Anita 
Cadario och Susanna Olofsson och som revisor 
valdes samtidigt Mats Ohrner på Crowe Horwath 
Osbourne AB.

En extrastämma hölls också 170613. Då fatta-
des det andra beslutet att ändra stadgarna och 
att genomföra hel nedknackning av balkongerna 
istället för renovering av desamma samt val av 
ytterligare två styrelseledamöter. Ytterligare en 
extrastämma hölls 170830 då stämman besluta-
de att styrelsen skulle genomföra arbetet med att 
göra om lokalerna till lägenheter för försäljning.

LEDAMÖTERS AVGÅNG
Nataly Jansson avgick med omedelbar verkan 
160908. Lars Wallsten avgick genom självutträ-
de 161130 och Daniel Ekblom avgick också han 
genom självutträde 170501.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
UNDER VERKSAMHETSÅRET
Lars Wallsten  ordförande 151214-161130
Alexandra Thönners  ordförande 170117-
Daniel Ekblom  vice ordförande 170117-170501
Daniel Ekblom kassör 160913 -170501
Linda Murphy kassör 170501-
Nataly Jansson sekreterare 151214-160908
Alexandra Thönners sekreterare 160913-170117
Edith Carlefalk sekreterare 170117-
Linda Murphy ledamot 170117-170501
Mattias Wernersson ledamot 170613-
Susanna Olofsson ledamot 170613-
Elias Obaid suppleant 170117-
Edith Carlefalk adjungerad 160913-170117

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 28 
stycken styrelsemöten och ett antal arbetsmöten 
samt delat ut fem stycken nyhetsbrev.

ÖVRIGT
Bostadsrättsföreningen har fyra stycken hyres-
gäster och 26 stycken  medlemmar varav en  juri-
disk medlem. Brf Runnett är nu en äkta bostads-
rättsförening.
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VERKSAMHETSPLAN 2017/2018 
Verksamhetsåret 2017/2018 kommer liksom föregående år att bli innehållsrikt och aktivt. Styrelsen 
kommer att driva arbetet med att omvandla lokalerna till lägenheter, avsluta den pågående balkongre-
noveringen och se över utemiljön och säkerheten.

NYA BALKONGER
Det pågående arbetet med de nya balkongerna 
håller i skrivande stund tidplanen och har för-
löpt enligt förväntningar, både ekonomiskt och 
arbetsmässigt. Projektledarhuset gjorde upp-
handlingen och är för föreningens räkning pro-
jektledare, byggledare, kontrollant och besikt-
ningsman.

OMVANDLING AV LOKALER
Styrelsen hoppas att under senhösten kunna 
teckna avtal med en entreprenör om att omvand-
la våra två lokaler till fyra stycken lägenheter om 
cirka 25 kvm vardera. Arbetet beräknas ta ett år 
varav den större delen av tiden går åt till plane-
ring, projektering och ansökan om bygglov. Själ-
va byggtiden ligger på cirka två månader.  

UTEMILJÖ
Under våren 2018 ska vi se över vår utemiljö. Ef-
tersom vi valt att göra helt nya balkonger istället 
för att renovera de gamla så håller inte den ur-
sprungliga budgeten. Vi behöver därför själva ut-
föra den större delen av arbetet med vår utemiljö. 

Det vi kommer att se över initialt är vistelseytor, 
grillplatser, cykelförvaring, växter och eventuella 
odlingsmöjligheter. När lokalerna är omvand-
lade till lägenheter och entrérna är utplacerade 
kommer vi också att undersöka var vi kan ha fler 
parkeringsplatser och eventuellt ett nytt sophan-
teringssystem. 

SÄKERHET OCH LÅS
I vinter ska vi också se över säkerheten och nya 
låssystem.

Styrelsen 
Brf Runnett

Alexandra Thönners, ordförande 
Linda Murphy, kassör 
Edith Carlefalk, sekreterare 
Mattias Wernersson, ledamot 
Susanna Olofsson, ledamot 
Elias Obaid, suppleant


