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Bostadsrätten nr 11 2012

Målmedveten styrelse
gjorde Årets
Bostadsrättsförening äkta
Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7:s
ordförande Mikael Prinzell ser priset Årets
Bostadsrättsförening 2012 som motivation
att fortsätta och hoppas att den bidrar till att
höja marknadsvärdet framöver.
3D-ombildning gjorde föreningen äkta

Vi är kritiska mot lokala
brandskyddsregler
Fastighetsägarna Stockholm tar avstånd från
promemorian ”Brandskydd i praktiken” från
Södertörns brandförsvarsförbund.
Promemorian kan tolkas som att Södertörns
Brandförsvar föreslår egna lokala
byggregler, något som vi kraftfullt tar
avstånd ifrån
säger Sara Haasmark i ett uttalande.

Förnya Stockholm:
studentbostäder på Gärdet

Metroläsarna har sagt sitt, det är på Gärdet
de helst ser att det byggs studentbostäder. Nu
går stadsutvecklingstävlingen vi genomför i
samarbete med Metro in på etapp 2. Det är
dags för arkitektbyråerna att ta fram sina
bidrag.
Läs mer om idétävlingen

Ny BRF-skrift 
i slutet av vecka 24 får er
bostadsrättsförening ett ex av vår nya skrift
Du och din bostadsrättsförening  i
brevlådan. Den ska fungera som hjälp i den
löpande verksamheten och för nya
styrelsemedlemmar men också för att
informera övriga föreningsmedlemmar om
vad som ingår i styrelsens uppdrag och hur
ansvarsfördelningen i huset ser ut.

Kalendarium

28 augusti kl 8-9
Fastighetsägarfrukost:
Underhållsplanen - när, var,
hur och varför?

5 september kl 11-13
Lunchseminarium: Hur kan
vi öka nyproduktionen av
hyresrätter?

6 september kl 8:00
Fastighetsgolfen 2012

11 september kl 8-9
Fastighetsägarfrukost i
repris: Egenkontroll

18 september kl 17
Brännkyrka-
Enskedeavdelningen:
Informationskväll om
brandskydd
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Energiakademin - ett
forum för branschen
Nu nylanserar vi sajten Energiakademin –
Fastighetsägarnas nationella sajt som ägnas
helt åt energifrågor. Här kan du läsa om
olika energibesparande åtgärder samt ställa
frågor till våra energiexperter. Du kan också
starta forum för att ta del av andras
erfarenheter eller delge dina egna.
Thérès Kvarnström, en av personerna bakom
Energiakademin, berättar om verktyget.

Vice riksbankschefen
besökte Fastighetsägarnas
hus
Missade du lunchseminariet den 31 maj? Här
kan du läsa om en del av det som Barbro
Wickman-Parak tog upp om eurokrisen,
konjunkturen och den svenska
bostadsmarknaden.
"Inget större prisfall på svenska bostäder"
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