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INNEHÅLL

NY STYRELSE

NYCKELKORT

 TV, Canal Digital

Vi tackar Kinna och Jonas, som nu
avslutat sina uppdrag i föreningen,
för ett gott samarbete. Styrelsen har
fått två nya medlemmar, Per och
Mammad, som nu har valts in i som
suppleanter. Välkomna!

 Bilar i området

AVGIFTSHÖJNING

Det finns möjlighet att ha ett
eget kort till bubbelpool, bastu
och solarium. Det kostar 150
kr/år och då får man nyttja
bubbel och bastu hur mycket
man vill under året. Solariet
betalar man som tidigare i
myntautomaten. Kontakta
Daniel på Fbv. 141 om du har
intresse av detta…

 Ny styrelse
 Avgiftshöjning

 Vårinspektion
 Nyckelkort
 Kvarterslokalen
 Vårdag – Den 29 maj
STYRELSEN –
Kontakta oss gärna!
Birgit Johansson - Ordförande
tel. 299423 / brevlåda 107a
Magnus Nilsson – Vice ordf.
tel. 298575 / brevlåda 27
P-O Andersson - Ledamot
tel. 297675 / brevlåda 97b
Nils-Erik Elf Svensson - Ledamot
tel. 298982 / brevlåda 5
Henry Karlsson – Ledamot
tel. 0733-730177 / brevl. 105a
Maria Kindgren - Suppleant
tel. 298559 / brevlåda 57a
Daniel Åberg - Suppleant
tel. 164150 / brevlåda 141
Per Rytthammar - Suppleant
tel. 299380 / brevlåda 63
Mammad Saiady - Suppleant
tel. 298041 / brevlåda 115
Annette Grefalk – Suppleant
tel. 148109 / brevlåda 131b

På årsstämman beslutades att göra
en avgiftshöjning för att rusta
föreningen för framtida stora utgifter
som vi redan idag vet om, t.ex.
tomträttsavgälden som kommer att
öka våra kostnader redan under
hösten. Avgiftshöjningen på
15 kr/kvm/år gäller från 1 juli 2010.
T.ex. blir höjningen för en lägenhet
på 90 kvm 1 350 kr/år,
dvs. ca 113 kr/månad.

TV, CANAL DIGITAL
Om lite mer än ett år beräknas
driftstart för ny TV-leverantör.
Styrelsen vill påminna alla som har
Canal+-abonnemang som är
kopplade till vårt kabel-TV-nät att
kolla uppsägningstiden på
abonnemanget. Sändningen från
Canal Digital upphör i september
2011. Har du frågor kring TV och det
nya Fiber/Lan, prata med Henry.

BILAR I OMRÅDET
Nu när våren är här och barnen
börjar vara ute mer och mer i
lekparker och på gårdar, så behöver
vi återigen tänka på att sänka
hastigheten när vi kör in till husen
för i- och urlastning…

VÅRINSPEKTION
Styrelsen har gjort den utlovade
vårinspektionen av förrådsmålning
och ordning i trädgårdar. Finns det
något att anmärka på så kommer du
få besök...

KVARTERSLOKALEN
I förra Tappen skrev vi om att vi
har satt upp några nya riktlinjer
för hyra av kvarterslokalen.
det kostar numera 50 kr/tillfälle
alla inkomster går oavkortat till
uppfräschning av lokalen
vi har utökat till tre nyckelvärdar
för större tillgänglighet
Har ni frågor kring detta kan ni
kontakta någon av
nyckelvärdarna…

VÅRDAG – DEN 29 MAJ
har vi vår årliga vårdag då vi
samlas och städar, målar,
rensar och skapar ordning och
trivsel på våra gemensamma
ytor i vårt område. Vi träffas kl.
10.00 vid Gula Huset. Notera att
vi tillsammans avslutar dagen
med fika vid 16-tiden… Se
separat inbjudan.
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