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Oförändrad årsavgift
Styrelsen har beslutat att såväl årsavgift,
parkeringshyra som hyra för föreningslägenheten ska vara oförändrad 2010.
Årsavgiften har därmed varit oförändrad i
sju år.
Vi har stora fastighetslån där den rörliga
räntan för närvarande är mycket låg och vårt
överskott nästa år kan därför bli relativt
stort. Eftersom räntenivån med stor sannolikhet kommer att öka de kommande åren
anser styrelsen att det är bättre att försöka
amortera på lånen i goda tider för att bädda
för tider med högre räntekostnader och
högre inflation. Alla förslag hur vi kan
effektivisera och spara kostnader tas
tacksamt emot!
För ett fördjupat underlag, budget och lånebild, kontakta gärna, och engagera er i,
ekonomigruppens arbete som stöd till
styrelsen.
Tack för Oktober-festen
Styrelsen – och övriga deltagare – vill
framföra sitt varma TACK till Hans Scharf,
som möjliggjort ännu en strålande Oktoberfest!
Allt gick ju som på räls, från tältuppsättning,
bänkar och bord, korvgrillning, ölutskänkning, musik etc. En verkligt lyckad
dag!
Belysning i fontänparken
Belysningen i fontänparken har länge varit
svag. Den kommer inom kort att bytas ut
mot fyra ljusstarkare armaturer, som
dessutom har energisnålare lampor.
Motorvärmare
De uttag till motorvärmarna som inte
fungerar kommer att lagas i samband med
att en elfirma kommer hit och sätter upp nya
armaturer i parken.

Brandsäkerhet
Kontrollera brandskyddet i din bostad!
Kanske dags att byta batterier i brandvarnaren? Dessa bör bytas varje år, 1:a
advent är en bra dag. Om bostaden har flera
plan, bör det finnas en brandvarnare på varje
plan. Att ha en brandsläckare och/eller en
brandfilt är också något vi rekommenderar.
Det är lättare att förebygga en brand än att
släcka den. Din kunskap och dina förberedelser är hemmets bästa brandskydd.
Kontakta gärna, och engagera er i, säkerhetsgruppens arbete med konkreta förslag.
Rörande nytt TV-avtal i föreningen
Det har ställts många frågor i samband med
fiberinstallationen. IT&TV-gruppen vill
understryka att den framtida TV-lösning,
som föreningen just nu upphandlar, inte
kommer att levereras via det nya fibernätet,
utan kommer att levereras genom samma
TV-antennanslutning som idag. Det nya
avtalet beräknas vara klart efter nyår då det
nuvarande TV-avtalet löper ut.
Målsättningen är att kunna erbjuda digitalTV-signal samt ett basutbud av digital-TVkanaler i det kommande TV-avtalet. Det är
därmed viktigt att inte förväxla föreningens
framtida TV-lösning med vår fiberleverantörs (SSN) erbjudande om digitalTV.
Kontakta gärna, och engagera er i, IT&TVgruppens arbete med konkreta förslag.
Digitala Informationsblad
Föreningens alla informationsblad finns på
hemsidan. Vi kommer framöver att prova
olika sätt att informera mer på digitala sätt.
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