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Parkering och avgifter

o Styrelsen beslutade den 27 januari att höja avgiften för att ladda elbil till 4 kronor per kWh på grund av de 

höga elpriserna just nu. Startavgift betalas sedan tidigare av den som laddar.

o Parkering i bostadsområdet är förbjudet. Det är endast tillåtet att köra in i bostadsområdet för på- eller 

avstigning eller på- eller avlastning. Stanna eller parkera aldrig ditt fordon så att det blir till hinder för din 

granne eller någon annan. Det är viktigt att framkomligheten inte hindras för utryckningsfordon.

Miljö/Underhåll

o Byte av filter i kök kommer ske två gånger per år. Separat information kommer när det är dags för detta. 

Köksfläkten behöver inte alltid köras på full styrka då det slösas mycket energi. Det är ganska vanligt att 

ha köksfläkten på samma hastighet, vilket inte är att rekommendera. Genom att använda olika hastighet 

förlänger vi livslängden på fläktarna. 

o Det får endast slängas trädgårdsavfall i gröncontainern, vi ska t.ex. inte slänga lastpallar i containern - de 

lämnas på återvinningscentral, förslagsvis Malmen som är nära oss. Tack för att ni fortsätter återvinna och 

sortera rätt! 

o Tvättstugan - Viktigt att vi släcker lyset efter avslutat pass.   

o Företaget iBox har kontaktat styrelsen och vill sätta upp paketbox/skåp i föreningen. iBox står för 

underhåll, reparation och installation och är kostnadsfritt för oss. Genom att ha iBox nära bostaden blir det 

enkelt och bekvämt att hämta, skicka och returnera paket via leveransbox. Styrelsen har kontakt med iBox

för ytterligare information.

o Den senaste tiden har vi haft problem med skadedjur, möss och råttor. Vi har haft kontakt med Anticimiex

och beslutat att beställa tätning av luckor både invändigt och utvändigt för alla lägenheter på bottenplan. 

För att minska risken för problem med möss läs mer på www.anticimex.se för förebyggande åtgärder både 

inom- och utomhus.

Brandvarnare

o För bostäder som är uppförda innan år 1999 finns ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsbeskydd 

och beredskap, MSB, som säger att det bör finnas brandvarnare i alla bostäder. Utifrån detta har styrelsen 

gjort en inventering och beslutat att vi ska köpa in två brandvarnare till varje lägenhet. Information om 

utlämning av dessa kommer separat.

Telia

o Telia support har nytt telefonnummer 020-202070. Vid kontakt med Telia support ange lägenhetsnummer. 

Garanti gäller endast på nya utrustningar; router, TV-box och mediaomvandlare. Garantin gäller er ej vid 

åverkan.
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Styrelsen 

o I styrelsen planerar vi just nu inför föreningsstämman 2022. Boka in tisdag den 3 maj 2022. Separat 

inbjudan kommer. Vi kommer innan dess att ha ett bokslutsmöte dvs. sammanställning av föregående års 

ekonomi. Bokslutsmötet finns i årsberättelsen som ni får ta del av inför föreningsstämman.

o Vi planerar också in en vårdag senare i vår, där vi träffas och har det trevligt tillsammans medan vi 

åtgärdar mindre arbeten och gör fint i föreningen. 

Mycket händer rutomkring oss, vi blir påverkade och det kan kännas tungt och svårt. Det är därför viktigt 

att du får känna det du känner, prata om världsläget om du vill det eller prata om något helt annat. Trots allt 

som händer hoppas vi att ni, precis som oss, känner glädje i att våren snart är här och vi går mot 

ljusare tider. Enligt SMHI infaller vårdagsjämningen söndag den 20 mars, dygnet då dag och natt  är lika 

långa. 

Vid frågor kontakta styrelsen.
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