
Enkät

Ronnebygårdens BRF

Mars 2009

Vi äger detta hus tillsammans. Som medlem har du/ni rätt till att 
använda en del av Ronnebygården. Vi investerar tillsammans i 
huset så att vår boendekvalite blir fortsatt hög och värdet på våra 
tillgångar ökar. Styrelsen är vald av er till att ta beslut som bidrar 
till detta.  Styrelsen agerar utifrån föreningens stadgar och ser till 
föreningens bästa. Detta är grundprinciperna för vår bostadrätts-
förening. 

För att ni ska känna er delaktiga i de framtida besluten vi kommer 
att fatta vill vi att ni ger er oss era tankar kring en rad åtgärder. 
Beslut på större åtgärder fattas på föreningsstämman som i år blir 
den 28:e maj. Dagsordning för stämman skickas ut i god tid innan.

Besvara denna enkät och lägg i alt. skicka den till föreningens 
brevlåda innan den 28:e mars. Resultatet kommer att publiceras 
på vår nya hemsida. Du har väl anmält dig för att få våra nyhets-
brev?! 

MVH

Ronnebygårdens styrelse

Namn:

Lägenhetsnummer:



1. Gästlägenhet

2. Balkonger

3. Takrenovering

5. Uppfräschning av hobbyrummet

Det finns möjlighet att köpa en liten 1:a på Falsterbogatan som vi skulle kunna 
nyttja som övernattningslägenhet för vänner och familj. Det kommer att kosta en 
mindre summa per natt att hyra den. 

Merparten av fasaden mot gården ligger i sydligt läge och har därmed ett ut-
märkt läge för balkonger. Lägenheter på 1:a våning ligger för nära marken för att 
kunna ha balkong så det är lägenhetsinnehavare på vån 2 och 3 som har möj-
ligheten för att montera nya balkonger.  Är du intresserad?

Jag/Vi bor på 1:a vån

Jag/Vi har redan balkong mot gården 
eller saknar fönster mot gården

Inget av ovanstående

1 2 3 4 5

Markera med kryss  1= inte viktigt/inte intresserad  5=viktigt/mycket inresserad

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Taket är i behov av en renovering. Några större reparationer har såvitt vi vet aldrig 
gjorts sedan 1936. Det förekommer tex några små läckor.  Vid en renovering kan 
det vara en god ide att samtidigt isolera vinden för att dra ner på energikostnad-
erna. Är detta en viktig investering?

4. Vindsutbyggnad
I samband med en framtida takrenovering finns möjligheten att även inreda vind-
sutrymmet till lägenheter. Större boendeyta ger högre inkomster till föreningen 
och mer stabilitet. Våra 36 lägenheter är relativt små vilket bidrar till att det mest 
bor ensamstående och par i föreningen.  Större bostäder ger möjlighet för fler 
familjer att bo kvar/flytta in.  En eventuell vindsinredning handlar i första hand om 
att bygga etagelägenheter för nuvarande lägenhetsinnehavare men möjligtvis 
även nya lägenheter. Nackdelen är att torkvindarna och vindsförrådsutrymmet 
försvinner/minskar.

Jag/Vi bor på vån 1 

Jag/Vi bor på vån 2

Jag/Vi bor på vån 3

Hobbyrummet används inte särskilt mycket men kanske skulle fler göra det om vi 
lade ner lite pengar och energi på att göra det mer inbjudande. Väggarna kunde få 
tapet/målas. Vi kunde köpa in bekvämare möbler. Renovera biljardköerna. Installe-
ra en cd-spelare. m.m. Skulle du använda det mer i såfall?

1 2 3 4 5



9. Dörrbyte

10. Fönsterbyte

6. Renovering av trappuppgångar

7. Förnyelse av gården

8. Nytt utrymme i källaren

11. Kompostering

1 2 3 4 5

Våra trappuppgångar har orginalmålningen, terrazzo stengolv och dörrar 
sedan 1936, vilket har ett kulturhistoriskt värde. Ingångarna har dock blivit 
ommålade. Trappuppgångarna ser ganska slitna ut. Handräckena kunde 
slipas och detaljer såsom lister målas om. Väggarna kanske kan tvättas och 
repareras. Tycker du detta är något att prioritera?

En del nyplanteringar gjordes förra sommaren men mer skulle kunna göras för att 
vi skall få en mysig och vacker gård som alla kan nyttja. Vi har bland annat diskuter-
at att bygga ett uterum för växter/mat/fest. Planket är i behov av tvättning/måln-
ing. Gårdsbelysningen skulle kunna bytas efterom det lyser in i lägnheterna från 
den nuvarande. En mindre plats under körsbörsträdet kan byggas. På vintern ser 
det ganska tråkigt ut så vi skulle kunna plantera fler vintergröna växter m.m.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Det finns möjlighet att få ett nytt utrymme i källaren som skulle kunna användas till 
verkstad (målning, snickeri mm) eller kanske en bastu eller något annat liknande. 
Kom gärna med förslag på vad du/ni saknar i huset. 
JAG VILL HELST HA:.....................................................................................

Våra dörrar är i orginal från 1936 med en vacker ådringsmålning. De är 
troligtvis inte brandsäkra och släpper igenom mycket ljud. Många i huset 
har installerat skjuttillhållarlås för extra säkerhet men flera saknar detta. Att 
installera nya dörrar bidrar till att öka säkerheten i huset men vi bör också 
vara måna om karaktären på Ronnebygården,  därför bör en ny dörr vara i 
samma stil som den nuvarande.

Våra fönster har målats om för några år sedan. Vi skulle dock spara en hel del en-
ergi genom att sätta in nya 3-glas fönster. Detta skulle också minska bullernivån 
från gatorna.  Vad tycker du?

Stora delar av våra sopor är komposterbart matavfall. Det finns möjlighet att 
köpa in en behållare till kompostering. Detta avfall omvandlas till energi som vi 
får i retur. Inköpet skulle öka vår avfallsortering med cirka en 1000- lapp per år 
men för många känns det bra att se ett kretslopp. Är det värt det för dig?

1 2 3 4 5



Har du fler synpunkter eller frågor skriv här:

Vad ska det bli av 
med mig om 10år?


