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Oförändrad årsavgift
Styrelsen har beslutat att såväl årsavgift som
parkeringshyra ska vara oförändrade 2009.
Årsavgiften har därmed varit oförändrad i
sex år. Under året har räntorna på våra
fastighetslån stigit, de har varit upp i 5,7%
men har nu börjat sjunka något. Nästa år
höjs dock avgifterna för fjärrvärme med 6%.
Styrelsen inväntar nu lämpliga råd efter den
obligatoriska energideklarationen för att se
om vi bör investera i energibesparingsåtgärder. Vi har en god uthyrning av
föreningens lägenhet och hyran höjs till 350
kr/dygn från den 1 januari 2009.
Mata med förnuft
Pga närgångna råttor, som flyttat in på en av
uteplatser, uppmanas alla som vill mata
fåglar nu under vintermånaderna att vänligen
inte lägga maten direkt på marken.
Anticimex har varit här och, förhoppningsvis, gjort så att råttorna försvunnit men det
finns ju alltid en risk att nya tillkommer.
Inbrott i bilar
Under november har flera inbrott skett i bilar
parkerade på föreningens inre p-plats. Vid
ett tillfälle lyckades tjuvarna köra iväg med
bilen, som sedan hittades. Det andra
stöldförsöket misslyckades men lås och ratt i
bilen blev illa tilltygade. Enligt polisens
vittne till en av händelserna var tjuvarna ett
par killar i 18-årsåldern. Båda bilarna var av
äldre modell.
Gästparkeringen
Vissa missförstånd tycks ha uppstått vid
gästparkeringen på den yttre parkeringsplatsen. De nya tillfälliga gästparkeringsskyltarna gäller endast den plats, där
skyltarna finns uppsatta och inte också
platserna mellan dessa skyltar.
Det är heller inte meningen att man, efter att
ha stått parkerad 48 timmar på en gäst-

parkering, ska upprepat flytta sin bil till
intilliggande parkeringsplats. Det finns
lediga platser att hyra.
Årets julgran
Under första adventshelgen reste delar av
styrelsen och andra intresserade föreningens
julgran, som på släpkärra forslats till
parkeringen från Nyköping av Hans Scharf.
Vi tackar för besväret!
Städat i trapphusen
Inför helgen har det städats och skurats
ordentligt i trapphusen. Nu när det blivit så
fint är det därför viktigt att det fortsätter att
se trevligt ut och styrelsen ber därför alla
boende att använda skrapgallret så att
smutsen inte kommer på golvet och att inte
sätta ut vare sig skor eller soppåsar utanför
våningsdörren.
Container
En container att slänga julgranar i kommer
att vara uppställd, som vanligt, vid den inre
parkeringen mellan den 14 och 19 januari.
Nytt telefonnummer till SBC
Det nya telefonnumret till SBC:s
medlemsservice är: 0775 – 200 100.
Sandning
Vid halt väglag finns alltid möjlighet för de
boende att själva sanda med sand från våra
gröna lådor.
Brandvarnare
Batterierna i brandvarnarna räcker ju inte i
evigheter så kom ihåg att, med jämna
mellanrum, kontrollera att de inte är
urladdade.
Styrelsen önskar alla en God Jul och ett
Gott Nytt År!

