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Årets bostadsrättsförening 
Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7 i Stockholm har tilldelats utmärkelsen Årets Bostadsrätts-

förening för sitt professionella sätt att sköta föreningen och för att ha tagit föreningen från oäkta till 

äkta. 

Priset ”Årets bostadsrättsförening” delades ut under en ceremoni på Fastighetsägarna Stockholms 

årsmöte på Moderna Museet. Juryns motivering till utnämningen lyder:  

”Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7 har med stor professionalism skapat ett modernt, säkert och attraktivt 

boende för sina medlemmar. Föreningen sköts på ett ansvarfullt och kunnigt sätt och har tack vare styrelsens 

målmedvetna arbete och engagemang gått från att vara en oäkta bostadsrättförening till att vara en äkta, 

nästintill skuldfri, förening.” 

– Vi i styrelsen är oerhört glada över utmärkelsen. Den är en bekräftelse på att det arbete som vi har lagt ner 

under mer än tio år har varit något utöver det vanliga. Utmärkelsen ger förnyad kraft och inspiration för alla 

medlemmar i föreningen att fortsätta jobba för att vara en säker och attraktiv fastighet i Stockholms 

innerstad, säger Mikael Prinzell, ordförande i Brf Sjömannen 7. 

– Sjömannen 7 har uppvisat både målmedvetenhet och uthållighet i processen att bli en äkta förening. 

Samtidigt har de också genomfört en rad renoveringar för att modernisera huset och allt har skett på mindre 

än tio år, vilket verkligen är imponerande, säger Katarina Tunhammar, verksamhetsansvarig BRF, 

Fastighetsägarna Stockholm. 

Mer om detta kan vi läsa på Fastighetsägarnas hemsida (www.fastighetsagarna.se/Stockholm). 

 

Vad innebär det för oss i föreningen? 

Vi får ett emblem att använda i intern och extern kommunikation. Vi får även tjänster värda 15 000 

kr hos Fastighetsägarna Stockholm AB. Utöver detta får vi en plakett som vi kan sätta upp i 

respektive entré. 

 

Men främst av allt så har vi fått ett erkännande om att vi bor i en attraktiv och säker fastighet, något 

vi alla kan vara stolta över! 
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