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Övergripande strategimål för förening och styrelse inom BRF Väktaren 

 

Föreningen ska verka för en kostnadseffektiv verksamhet.  

Detta ska ske genom aktiv kostnadskontroll, aktiv underhållsplanering, utbildade, kunniga och aktiva 

styrelseledamöter samt kostnadseffektiv arbetsfördelning.  

 

Föreningens el- och vattenförbrukning ska inte öka.  

Detta ska åstadkommas dels genom information till medlemmarna om vikten att spara energi, dels 

genom kostnadskontroll via underhållsplan och genom åtgärder som minskar förbrukningen. 

Energikostnaderna nästa år samma tid ska ej vara högre än idag – bortsett från pris- och 

skattehöjningar som ligger utanför föreningens kontroll.  

 

Minskade kostnader för sophantering. 

Föreningens kostnader för sophantering ska under följande verksamhetsår stanna på samma nivå 

som under föregående år. 

 

Boendet 

Att bo i området skall upplevas positivt.  

 

Utbildad styrelse 

Alla nyvalda ledamöter i styrelsen ska genomgå minst en styrelsekurs under sitt första 

verksamhetsår. Ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och studieansvarig ska genomgå relevanta 

kurser för respektive uppdrag under sitt första verksamhetsår. Revisor och revisorssuppleant 

rekommenderas genomgå relevant utbildning.  

 

Kommunikation - Aktiv och relevant information till föreningens medlemmar 

Under verksamhetsåret ska information på papper utkomma med sex nummer som delges på 

anslagstavlor. Föreningens hemsida ska uppdateras löpande med relevant information. Styrelsen 

skall ge regelbunden lättillgänglig information till samtliga medlemmar och verka för att ta vara på 

medlemmarnas synpunkter.  

 

Ekonomi 

Värdet av bostadsrätten skall vara stabilt över tiden. Årsavgiften skall vara förutsägbar under den 

närmaste 3-årsperioden.  

 

Kapitalförvaltning 

Amortering av banklån enligt fast amorteringsplan. Eventuellt likviditetsöverskott placeras med bästa 

riskfria avkastning. 

 

Underhåll/standard 

Vårt underhåll skall vara bättre än från början avsedd standard i jämförelse med fastigheternas 

konstruktion och dåtida byggstandard.  

 

 

 



Leverantörer 

Våra leverantörer skall vara professionella på sitt område, skall ha en dokumenterad kvalitetsplan 

som medföljer kontraktet och skall erbjuda ett långsiktigt arbetssätt.  

 

Föreningens inriktningsmål ska granskas, redovisas och beslutas vid varje ordinarie föreningsstämma.  

 

MÅLSÄTTNINGSPROGRAM 2018 - 2020 BRF Väktaren 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens 

hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan 

tidsbegränsning. 

 

Förvaltning, Underhåll och Ekonomi 

Målsättningsprogrammet fastställer föreningens långsiktiga mål samt anger aktuella arbetsaktiviteter 

inom de olika delområdena. Aktiviteterna ska om möjligt kostnadsberäknas. 

Målsättningsprogrammet ska vara ett levande dokument. Långsiktiga och kortsiktiga mål ska årligen 

analyseras och vid behov revideras. Föreningen följer dessa löpande på styrelsemötena och har delat 

in målen på Investeringar/Periodiskt underhåll/Driftåtgärder 

 

MEDLEMSAKTIVITETER 

Målsättning Styrelsen ska verka för att främja gemenskapen. Ett boende i Brf Väktaren ska medföra 

ett mervärde. Grannsamverkan mot Brott. Styrelsen ska vara lyhörd för och ta vara på de boendes 

egna initiativ för att själva bidra till underhåll och skötsel av föreningen.  

 

Aktiviteter kan vara… 

Årlig föreningsfest med grannföreningen. 

Vårstädning med korv/läsk. 

Nyinflyttade hälsas välkomna genom personligt besök. 

 

INFORMATION/UTBILDNING 

Målsättning Styrelsen ska ha en öppen och löpande dialog med de boende.  

Föreningens hemsida på Internet ska vara grunden, som kompletteras med skriftlig information. 

Föreningen ska aktivt delta i IT-utvecklingen. Föreningsstämman ska populariseras. 

 

Aktiviteter 

Medlemmar som anmäler sig och kommer på årsstämman ska premieras med god förtäring. 

Webmaster ser till att hemsidans innehåll är aktuellt. 

Valberedningen ska inbjudas till styrelsemöte i februari/mars årligen. 

Foto på styrelsens medlemmar läggs ut på hemsidan. 

 

MILJÖ 

 

Målsättning 

Föreningen ska aktivt delta i de förändringar som samhällets övergripande miljömål kräver. 

Samarbete över tomtgräns för lokala miljölösningar och i kommunala planfrågor ska prioriteras. 

Miljöhuset och kompostanläggningens viktiga funktion vad gäller kretsloppets fördelar ska 

uppmärksammas, utvecklas och vårdas. Arbetsinsatsen för dessa anläggningar ingår som en del i 

skötselavtalet. 

Mängden hushållssopor ska minskas. 



FÖRVALTNING, UNDERHÅLL OCH EKONOMI 

 

Målsättning  

Föreningens inre och yttre miljö är ansiktet utåt. Den har en avgörande betydelse för medlemmarnas 

trivsel i boendet samt hur besökare och omgivning uppfattar Brf Väktaren.  

Föreningen ska hålla sina fastigheter i förstklassigt och väl underhållet skick.  

Barnens lekmiljö skall utformas attraktivt, funktionellt och uppfylla lagstadgade säkerhetskrav. 

Samarbete med grannföreningarna ska ske i frågor av gemensam karaktär. 

Det löpande underhållet skall prioriteras i skötsel och förvaltningsavtal.  

Periodiskt underhåll ska styras genom underhållsplanen.  

Årsavgiftens storlek ska säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus 

och mark på såväl kort som lång sikt. 

Grunden för ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning ska vara kvalitet.  

Ingångna avtal ska bygga på långsiktighet, ömsesidigt förtroende, hög kompetens och 

konkurrenskraftigt pris.  

Medlemmarna ska få en hög servicenivå. Ekonomin ska planeras långsiktigt. 

 

Styrelsens ambitioner är att:  

 

lyssna till den boendes behov och önskemål, och att i så stor utsträckning som möjligt försöka 

tillgodose dessa.  

 

 vara en god representant utåt och att verka för föreningens och dess medlemmars bästa.  

 arbeta för ett ekonomiskt boende utan att tumma på kvalitén.  

 skapa ett trivsamt boende i föreningen. 


