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INGEN HÖJNING AV MÅNADSAVGIFTERNA 1 JANUARI

Styrelsen har beslutat att inte höja månadsavgifterna trots ett förväntat underskott. Beslutet beror främst på att
räntekostnaderna kan förväntas gå ned kraftigt i samband med amortering och omsättning av lån år 2000 och
2001. De aktiefonder vi innehar har också utvecklats mycket väl, vilket gör att vi sammantaget inkl. realiserade
reserver har en buffert på ca 5 mkr. Om ränteläget höjs (mer än marginellt) under nästa år kommer styrelsen
sannolikt att då fatta beslut om att höja månadsavgifterna.

BREDBAND/INTERNET

Riksbyggen har till skillnad mot HSB, som valt en leverantör genom ett ramavtal, valt att knyta ett dussintal
leverantörer till ett nystartat bolag (BoNet). Därigenom kan ett stort antal tjänster erbjudas där kunderna fritt kan
välja vad de vill ha. Riksbyggen förväntar sig en stor efterfrågan de kommande åren. Styrelsen bevakar frågan
och återkommer med mer information.

PISKSTÄLLNING

Många medlemmar har genom åren saknat en piskställning. Av hygieniska skäl är det något som bör finnas
tillgängligt i ett bostadsområde. Problemet är att hitta en lämplig plats p g a buller och obehag för boende i
närheten. Styrelsen har dock beslutat att en piskställning på försök skall ställas ut på baksidan av höghuset B.A.
49 (utanför tvättstugan). Denna får endast användas under tiden 10-17 alla dagar. Vi förväntar oss att denna
kommer att levereras, och ställas upp i mitten av december.

PÅMINNELSE: LÄMNA INTE ELSLADDEN HÄNGANDE VID PARKERINGSPLATSEN

Det är absolut förbjudet att lämna en tamp av elsladden hängande lös . Ta för vana att alltid dra sladden ur
elstolpen då Du inte behöver el till bilen. Det är tillåtet att återföra den lösa tampen in i ekskåpet och låsa. Det
farliga är om en lös tamp av elsladden hänger fritt. I händelse av olycka pga löst hängande sladd kan ägaren i
vissa fall bli ansvarig.

MOTIONER TILL STÄMMAN

Om Du önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall detta ärende skriftligen anmälas till
styrelsen senast den 31 januari 2000.

CONTAINER FÖR SKRÄP

En container kommer att vara uppställd på parkeringsplatsen i början/mitten av januari. I denna kan julgranar och
annat skräp slängas.

VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?

För planeringens skull vill vi påminna Dig, om Du vill boka lägenheten för besökare, att Du gör det i god tid.
Kontakta vicevärden Lars Björkén tel. 85 30 37. Kostnad 150 kr per dygn.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

 


