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Moms på elförbrukningen 

Vi som bostadsrättsförening kommer att få betala moms 
på individuellt uppmätt förbrukning av el. Det är Högsta 
Förvaltningsdomstolen som beslutat att Skatteverkets 
åsikt om att vi ska vara momspliktiga ska gälla. 
Momsredovisningen kommer att gälla från första 
kvartalet 2020 och läggs på kvartalsvis.  
 
Vitvaror 

För information så har garantin på vitvarorna nu gått ut 
och vi som lägenhetsinnehavare får själva stå för 
eventuella reparationer.


Ny information i trapphusen 

SBC har tagit över förvaltningen av vår bostadsrätts-

förening. Det innebär att det är dit du ska vända dig när 
du får problem som avser föreningen tel 0771-722 722 
Men det finns tillfällen då du först ska ta kontakt med 
styrelsen. På trapphusens informationstavlor finns nu ny 
information som är viktigt att du tar del av. Informationen

finns även på vår hemsida: www.brfsodrarosendal.se 
Under rubriken dokument / Information till dig som boende. 

Nytt städavtal 

Föreningen har tecknat ett nytt 
städavtal där vi bland annat valt 
att lägga in mattor i entréerna. 
Avsikten är att fånga smutsen 
så tidigt som möjligt, och så ser 
det ju trevligt ut. Entréerna 
städas varje vecka. Vånings-
planen varannan vecka. Drar 
man in mycket smuts på sitt 
eget trapplan går det bra att 
använda sin egen dammsugare 
eller borste. Generellt finns det 
inget behov av mer frekvent 
städning där.


Föreningsstämma 

Boka redan nu in till en digital 
föreningsstämma den 3 juni 

kl 18.00 Mer information om hur 
det ska gå till kommer senare.


Eluttag i garage 

Det finns sedan en tid tillbaka 
sex eluttag i garaget som till 
exempel kan användas för 
dammsugning i bilar. Eluttagen 
sitter högt uppe på de röda 
pelarna.  Eluttagen får dock inte 
användas till laddning av 
batterier. 

NYHETER 
   Brf Södra Rosendal, Uppsala

http://www.brfsodrarosendal.se
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