
 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN Maj 2007 

HÖJNING AV AVGIFTERNA MED 3 % FRÅN 1 JULI 

Styrelsen ser att man mot slutet av en femårsperioden kan behöva höja hyrorna. Styrelsen har därför 

beslutat att man redan nu höjer avgifterna med 3 %. Månadsavgiften höjs från den 1 juli.  

ENHETSMÄTNING AV EL 

Arbetet med att byta elmätare samt dra kablar förväntas vara klart till sommaren. Kostnaderna för 

medlemmarnas el kommer att redovisas och debiteras i efterhand via hyresavin. Ni kan då själva se 

er månadsförbrukning och jämföra med vad andra förbrukar i el (100-300 KWh/månad). Det är nu 

ett utmärkt tillfälle att försöka minska er elförbrukning och därmed era elkostnader.  

CONTAINERN 

Fortfarande slängs fel saker i Se anvisningarna på grinden om vad som får slängas och vad som inte 

får slängas. Det finns nu en återvinningscentral vid Gamlestadsvägen där ni kan slänga övriga saker. 

Observera att containern endast är öppen måndagar kl. 07:00-20:00 under perioden september - maj. 

Under sommartid juni till augusti gäller begränsad öppentid 07:30 till 15:00. 

REPARATION AV GARAGET 

Det undre däcket kommer nu att åtgärdas under sommaren och det övre däcket under sommaren 

2008. Båda däcken kommer därefter att målas under hösten 2008. 

ORDNINGSREGLER 

Föreningen har nu tagit hand om 11 vilda katter på området. För att förhindra att det kommer fler 

katter hit så gäller att INTE mata de katter som fortfarande finns kvar. Det gäller också alla djur på 

området som t.ex. måsarna. Så MATA INGA VILDA DJUR på Krönet. 

FÖRTROENDEVALDA 

I rapporten från årsstämman så rapporterades att Edvin Eriksson skulle ha gått in som suppleant 

efter Christina Malmqvist som har slutat. Edvin har dock tackat nej på grund av sin arbetsbelastning 

under 2007. Vidare har till fritidskommittén omvalts Macarena Robles, Lars Eriksson och Anders 

Bohlin samt nyval av Lars Jonsson. 

FÖRTROENDAMANNA EXPEDITIONEN 

Följande öppettider gäller under sommaren 2007. Följande dagar har expeditionen öppet: 

4 juni, 18 juni, 6 augusti samt 20 augusti. Under hela juli är det stängt. 

OMÄRKTA CYKLAR 

Vid inventering av omärkta cyklar på området har det visats sig att inte mindre 50 st saknade 

märkning. Dessa cyklar har nu tagits om hand om förvaras i ett förråd. Cyklarna kan lösas ut mot en 

avgift på 300 kr. 



BESIKTNING AV LÄGENHETER SOM SKALL SÄLJAS  

Styrelsen har beslutat att varje lägenhet som säljs skall besiktigas med avseende VVs och El. 

Anledningen är att vi skall kunna bevara den standard på VVS och EL som vi nu har. Felaktiga 

elinstallationerna som måste återställas bekostas av säljaren. Kostnaden för besiktningen på 850 kr 

står föreningen för. 

FÖRENINGENS BIBLIOTEK I TRÄFFPUNKTEN  

Medlemmarna uppmanas att lämna in böcker och filmer till vårt bibliotek i Träffpunkten. 

Alla bidrag uppskattas. 

 

 

TREVLIG SOMMAR 
ÖNSKAR STYRELSEN 


