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Avgiftshöjningar
På grund av de alltmer ökade kostnaderna måste vi dessvärre höja föreningens 
avgifter enligt följande:

¤ Årsavgiften höjs med 4 % 

¤ P-plats med el-plint höjs till 150 kr/mån

¤ P-plats med laddbox höjs elpriset till 2,50 kr per KWh 

¤ Medlemskap i föreningens gym höjs till 150 kr/mån

Samtliga höjningar börjar gälla från och med januari 2023

Laddboxar
För att möta kommande behov har styrelsen beslutat att söka bidrag för 
ytterligare åtta laddboxar för el- och laddhybridbilar. De p-platser som kommer 
att utrustas med laddbox är nummer 285 till 292 på den södra delen av 
föreningens parkeringsområde. Ni som hyr en av platserna med nummer 285 - 
292 kommer att få mer information när vi vet mer tidpunkten för montaget. Ni 
kommer givetvis att erbjudas en alternativ p-plats. Du som är i behov av en 
laddplats nu eller senare bör ställa sig i den särskilda kö som har upprättats. Kön
för laddboxarna sköts av SBC. Du når SBC på telefonnummer 0771–722722. 

Nya entrédörrar
Montering av nya entrédörrarna kommer att påbörjas i december 2022.

Avfall
Vi i föreningen är skyldiga att källsortera vårt avfall i markerade kärl för olika 
avfallsprodukter. Genom att sortera på rätt sätt så sparar vi onödiga kostnader. 
Om fastighetsskötaren tvingas vika kartonger, ta hand om matolja, möbler och 
annat skräp och ordna med transport till återvinningsstationen kostar det minst 
1500: - per gång. Detta har kostat föreningen stora belopp i onödan.
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Inbrott och skadegörelse
Föreningen har under senaste tiden drabbats av inbrott och ett flertal fall av 
skadegörelse. Dörrar och väggar har förstörts. Inte sällan har förövarna kunnat 
komma in i våra lokaler sena kvällar när entrédörrar har stått öppna. Vi vädjar 
därför till alla medlemmar att stänga dörrarna. Våra entréer, våra tvättstugor, 
våra miljörum och våra cykelförråd ska alltid vara stängda.

Saker i trapphusen
Saker som påträffas i trapphusen och som utgör en utrymnings- och brandrisk 
kommer från och med 1:a oktober att beslagtas och får därefter av ägaren lösas 
ut för en summa av 500 kr. Detta gäller inte rollatorer och barnvagnschassin.

Dörrlåsning
Från och med 1:a oktober kommer föreningens entrédörrar att vara låsta mellan 
klockan 20.00 – 04.00. 

Pingisrummet
Pingisrummet är nu flyttat och iordningsställt i hus 44. Hjärtligt välkomna att 
spela.

Ventilationsfilter
Nu är det dags att rengöra ventilationsfiltren. Så gör du. Lyft upp filterhållaren 
med filtret och sug bort dammet med en dammsugare. Ett annat alternativ är att 
borsta filtret med en mjuk borste utomhus.

Nyckel till gymmet
Är du intresserad att bli medlem i föreningens gym? Då kan du enkelt boka tid 
för utlämning av nyckel genom att ringa eller skicka ett sms till 

tfn 072 399 25 05.

Styrelsen önskar alla en skön höst!


