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Spolning av stickledningar i badrum och kök 
 
 
Spolning av stickledningar i badrum och kök kommer att ske vecka 12 med start 
tisdagen den 18 mars.  
Särskild information kommer att delas ut vecka 11 av Aqua avloppsrensning AB 
som genomför spolningen.  
 
 
Nya regler för avskrivning av byggnader i årsredovisningen 2014 
 
Denna vecka har FAR – en branschorganisation för revisorer  - och 
en artikel i Svenska Dagbladet fokuserat på de nya regler för redovisning som gäller 
fr o m den 1 januari 2014. I dessa regler anger man bland annat att 
avskrivning av byggnader måste ske med samma belopp varje år (rak avskrivning). 
Den så kallade progressiva avskrivningen tillåts inte längre – d v s avskrivning 
som är lägre i början av användningen av byggnaden.  
 
Vår förening tillhör dem som har tillämpat progressiv avskrivning sedan 2007. 
 
Aktörer på fastighetsmarknaden har skrivit till statliga Bokföringsnämnden och bett 
om förtydligande av reglerna och då fört fram att den progressiva 
avskrivningsmetoden bör kunna tilllämpas också i fortsättningen.  
 
OBS ! I skrivande stund har FAR backat från kravet att endast tillämpa rak 
avskrivning och bollar över till statliga Bokföringsnämnden att ta fram en långsiktig 
lösning specifikt för bostadsrättsföreningar. 
 
Styrelsen kommer att återkomma i ärendet sedan Bokföringsnämnden tagit 
ställning i ärendet för att informera om eventuella ekonomiska konsekvenser 
för föreningen. 
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Parkeringarna 
 
Vi har för tillfället gott utnyttjande av våra parkeringsplatser och endast 
ett fåtal är tillgängliga för uthyrning.  
 
Vad gäller parkeringsplatsen för handikappade vid besöksparkeringen 
har styrelsen beslutat att upplåta den som en avgiftsbelagd parkering för besökande 
handikappade. Skyltning kommer att ske inom kort. 
 
 
Årsstämman den 28 april 
 
Bifogat med detta Nyhetsbrev sänds brev med information om möjligheten 
om att inkomma med motioner till stämman. Motioner måste vara skriftliga 
och vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars. 
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