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Mäklarinformation för BRF Söderhus
Fönster

1985

Balkonger

1991

Byte av varmvattenstammar i badrum

1995

Ny el och jordfelsbrytare

1997

Byte kallvattenstammar i badrum

2001

Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

2001

Installation av brandvarnare i samtliga lägenheter

2002

Ny takbeläggning

2002

Byte av kall- och varmvattenstammar i kök

2003

Köksavloppsstammar

2004

Värmebalansering

2006

Miljöhus med källsortering och sedumtak

2006

Nya portar och elektroniskt låssystem

2006

Nya trappor vid portentréer

2006

Utbyte av källarfönster till glasblock

2006

Omkakling av fontänen

2006
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Tvättstugan - isolering och nytt sedumtak, nya ytterdörrar
och fönster samt uppfräschning inomhus
2008
Energideklaration

2008

Införande av kollektiv el

2008

Lagning och målning av fasadgrunden

2009

Lagning och målning av fönster till trapphusen

2009

Tvättstugan målas utvändigt

2009

Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring

2010

Energi- och ventilationsgenomgång

2010

Förbättring av ventilation i källarplan

2011

Uppsättning av brandsläckare till varje trapphus

2011

Bortkoppling av huvudgasledningen (servisen) in till
fastigheten
2012
Relining av avloppsstammar och stick i badrum

2012

Spolning av kökstammar och stick

2012

Rensning av imkanaler i kök

2012

Justering av lägenheter med ventilationsproblem

2012
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Ommurning och tätning av skorstenar

2012

Renovering av takterrass ovanför trapp F/G

2012

Ommålning av trä runt skyltfönster till lokaler

2012

Ommålning av staket till källarplan

2012

Uppsättning av duvnät i två trapphus

2012

Uppsättning av duvnät i ett trapphus

2013

OVK

2014

Avgiftshöjning av driftelen med 2 %

2014

Kommande projekt
Optimering av värmesystemet
Renovering av tvättstugor
Införande av datoriserade elmätare

2015
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Kollektiv el med individuell mätning
Infördes från 1 maj 2008.

Befintliga elmätare sitter kvar och varje lägenhetsinnehavare läser
själv av elförbrukningen en gång per år. Preliminär kostnad för
elförbrukningen baserad på beräknad förbrukning multiplicerat med
uppskattad kostnad per kilowatt debiteras i förskott per
månad i samband hyresaviseringen.
Faktiska förbrukningen läses av en gång per år och regleras
därefter.

Kollektiv el innebär att den enskilda bostadsrättsägaren slipper
nätavgifter vilket medför en lägre kostnad för brukare.

Möjlighet att betala av badrumslånet. OBS! Ej möjligt för
tillfället, under utredning
I dag betalar lägenhetsinnehavaren 360 eller 390 kronor per
månad (för mer information, kontakta vår ekonomiska förvaltare SBC
Förvaltning AB på nummer 0771- 722 722).
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Möjlighet att genom differentierad tilläggsinsats minska
årsavgiften (hyran). OBS! Ej möjligt för tillfället, under
utredning
Det finns möjlighet att göra en extra tilläggsinsats som motsvarar
lägenhetsinnehavarens ”skuld”. Man kan välja att betala allt eller
del av denna. Om du lånar pengar kan du göra avdrag för
räntekostnader. (För mer information, kontakta vår ekonomiska
förvaltare SBC Förvaltning AB på nummer 0771- 722 722)

Bredband och telefoni

Alla lägenheterna är anslutna till 100 Mbit/s bredband hos
Bredbandsbolaget. I bredbandsanslutningen ingår även fast
telefoni (IP) hos Bredbandsbolaget och allt detta ingår i
hyresavgiften.

Övrigt om föreningen

Fastigheten byggdes 1939 och är en äkta privat
bostadsrättsförening.

Föreningen äger Advokaten 6, som byggnaden är uppförd på.
Föreningens ekonomi är god.

Föreningen accepterar inte juridisk person som
bostadsrättsinnehavare.

Föreningen har inga speciella krav för ägarförhållanden.

Föreningen har uppfört miljöhus på gården för allt hushållsavfall.
Fyravåningshus utan hiss.

Uppvärmning med fjärrvärme.
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Lägenhetsöverlåtelse
Mäklarbild; kontakta SBC förvaltning AB
Telefon: 0771- 722 722 (telefontider: 8-20)

Både köpare och säljare ska komma till vår expedition inför själva
överlåtelsen. Även mäklare är välkommen.
Plats:
Södra Förstadsgatan 121 D (styrelserummet som finns i
källarplan).

Överlåtelseavgift tas ut av köpare och faktureras vid första
hyresavin (gäller sedan 2012-01- 01). Överlåtelseavgiften är 2,5 % av
ett basbelopp. För 2015 är basbeloppet 44 500 kr.

Föreningen lämnar information till nya medlemmen och gör även en
lägenhetssyn samt kontrollerar förråden.
Vid överlåtelse skall:
Köparen ska ha med sig två (2) stycken hänglås för vind och
källare. Förråden ska alltid vara låsta. Ej låsta förråd upptas av
föreningen.

Säljaren skall tillhandahålla tre (3) stycken fastighetsnycklar, tre
(3) stycken ”taggar” till vårt elektroniska passersystem och ett (1)
styck tvättkolv med två (2) stycken tillhörande nycklar. Dessa
kvitterar köparen hos föreningen vid överlåtelseträffen.

I varje lägenhet skall finnas en (1) brandvarnare uppsatt av
föreningen. Denna kontrolleras vid överlåtelsen. Vid avsaknad av
brandvarnare står föreningen för en ny.
Det skall finnas kärl för återvinning av matavfall i varje lägenhet, om
inte kontakta styrelsen.
Golvbrunnen skall vara rensad vid överlåtelse.
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Kontaktuppgifter
Roland Sahrling (ordförande)
Telefonnummer: 0703- 24 13 23

Ansökan om medlemskap och avtal skickas till följande
adress:
Brf Söderhus
C/O SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Box 4225
203 13 MALMÖ

