
 

 

LATHUND FÖR FASTIGHETSMÄKLARE 
Brf Malmö Värnhem 13, org.nr 769623-0312  

 
UTFÖRDA RENOVERINGAR:  

2010: Byte av tappvattenstammar och avloppsstammar. Renovering av tvättstugorna 2011: 

Omfogning av fasaden, Nio nya balkonger byggdes, tolv befintliga renoverades, Nya fönster (2-glas i 

PVC), Renovering av trapphus och portar, Ny värmeväxlarenhet samt styr- och reglerutrustning, El: 

ny huvudcentral, lägenhetscentraler och stigare. Även omtrådning av lägenhetsel och komplettering 

av uttag, belysning och el i gemensamma utrymmen. (Övriga elinstallationer i gemensamma 

utrymmen byttes 2009).  

2016: Renovering av hörnlokal Belysning i källaren Back-up el till entréportar Rensning av 

dagvattenledning Provisorisk tätning av skadat tak 2017: En dörr har satts in så att man kan gå 

direkt ifrån källaren till garaget (tidigare behövde man gå utomhus). Butikslokal har renoverats.  

2020: Köpte föreningen vinden. Bygglov finns för att bygga nya lägenheter. Dragit upp byggel + 

byggbelysning till vind Reparerat garageport Ändrat avtal gällande sopsorteringsföretag och process. 

Div. utredningar gällande vinds exploatering Skaffat nya förråd under afro lokal  

KOMMANDE PROJEKT 

2021: Upprättade föreningen en underhållsplan. Under sista kvartalet av  2022 kommer föreningen 

att flytta miljöhuset på gården och istället omvandla en av lokalerna till miljörum. Föreningen har fått 

bygglov. Föreningen kommer även genomföra en totalrenovering av taket och i trapphus 3C blir det 

även aktuellt att installera hissar. Arbetet är planerat under sista kvartalet av 2022. Utöver detta 

planerar föreningen för dränering omkring garaget, renovering av samtliga gamla balkonger, 

renovering av tätskikt i trädgård samt göra om utemiljön på innergården samt åtgärda ojämna 

plattor framför Vårgatan 3. 

PARKERING 

Föreningens garage innehåller 13 st bilplatser (850 kr/mån) och 3 st motorcykelplatser (500 

kr/mån). Föreningen har även 4 st p-platser (650 kr/mån). Kösystem tillämpas, föreningens 

medlemmar har företräde i kön. Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är inte tillåten. Kontakta 

styrelsen för mer info. Boendeparkering råder i området. 

TV OCH BREDBAND: Föreningen har ett gemensamt TV- och bredbandsavtal via Telenor (100mbit), 

en obligatorisk avgift om 199 kr/mån tillkommer på månadsavgiften. Möjlighet till utökat TV-

abonnemang och IP-telefoni finns även via Telenor, avtal tecknas separat av 

bostadsrättsinnehavaren. 

FÖRSÄKRING:  Föreningen har tecknat gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga 

lägenhetsinnehavare. 

Uppdaterad 21-06-17 


