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HÖSTENS STÄDDAG

Styrelsen vill återigen framföra ett tack till Rolf Karlsson och alla andra som deltog på städdagen den 11
november. Uppslutningen var god och visst blev det fint!

HÖJNING AV ÅRSAVGIFTERNA 1 JANUARI

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 3,0 % fr o m 1 januari 2001. Föreningen kommer att redovisa
underskott i år. Budgeten för 2001 visar även den på underskott, trots höjningen. I vår långtidsbudget räknar vi
med ett överskott 2002.

Skälen till underskotten är främst att vi för närvarande har lån med relativt hög ränta (medel 6,6%) och att
räntebidraget upphör i december 2000. Lånen ska omsättas i juni 2001 och vi antar att våra räntekostnader då
kommer att sjunka. I långtidsbudgeten har vi inte tagit hänsyn till förslagen från fastighetsbeskattningskommittén
vilka sannolikt skulle vara ekonomiskt gynnsamma för vår förening.

Höjningen innebär att föreningen, räknat över en nioårsperiod, i medeltal höjt avgiften med 1,4% per år.

Avgiften för p-plats höjs med 10 kr per månad och blir således 210 kr/mån på inre parkeringsplatsen och 170
kr/mån på yttre. För platser med eluttag tillkommer som tidigare 25 kr/mån.

MOTIONER TILL STÄMMAN

Om Du vill få ett visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma så ska detta ärende skriftligen anmälas till
styrelsen senast den 31 januari 2001.

NY SUPPLEANT

På grund av omorganisation inom Riksbyggen har Fredrik Björklund ersatt Thomas Hedblom som Riksbyggens
suppleant i styrelsen.

TRÄDGÅRDSGRUPPEN INFORMERAR

Trädgårdsgruppen kommer att arbeta med två huvudfrågor under vintern. Den ena handlar om vad som konkret
måste göras med våra gemensamma planteringar, till exempel beskärning eller omplantering, samt vilka
förändringar medlemmarna önskar. Gruppen kommer att gå ut med en enkät till alla boende där man kan tala om
vilka önskemål man har.

Den andra frågan rör frågan om enskild medlems förändring av föreningens planteringar. Ett tydligt dokument ska
tas fram vad gäller detta. Vi vill dock påminna om redan gällande regel att skriftligt godkännande av styrelsen är
nödvändigt innan några förändringar får vidtas.

GROSSISTKORT

Föreningen har ett grossistkort som man kan använda om man vill handla på Martin Olsson Storcash i Bromma.
Observera att förpackningarna ofta är ganska stora och att man måste se efter om moms är inkluderat i
prismärkningen. Om du vill låna kortet kan du kontakta vicevärden.

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT

I den senaste informationen från Polisen till våra kontaktpersoner för Grannsamverkan så har vi fått veta att
närpolisen på Bergshamra Torg är nedlagt pga resursbrist och att Råsunda och Huvudsta närpolisområde har



ombildats till Solna närpolisområde. Adressen är Råsundavägen 101 och direkttelefon till receptionen är 08-401
34 00. Öppet måndag - fredag 09.00-15.00, lunchstängt 11.00-12.00. Allmänhetens telefonnummer till
länskommunikationscentralen är fortfarande 08-401 39 00 och vid brådskande ärenden ringer man förstås 112.

BREDBAND

Installationen av bredband har tyvärr blivit försenad. Aktuell information om ny installationstidpunkt finns under
rubriken bredband.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


