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INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2009 

 JULTIDER 

Förtroendemannaexpeditionen är stängd måndagen den 28 december. 

Containern kommer att hållas öppen juldagen mellan kl. 10 till 15. 

 TRIVSELREGLERNA 

Styrelsen vill på nytt påminna om våra trivselregler som finns i pärmen som ni har fått ut. Läs dessa. 

Vid senaste årstämman påpekades att medlemmar kastar ut matrester från balkong och fönster. 

Enligt trivselreglerna är det förbjudet att spika, borra, såga m.m. under söndagar och helgdagar för 

att ge lugn i fastigheten. Tyvärr så följs inte dessa regler. Vi vill ännu en gång påpeka vad som 

gäller. 

Styrelsen vill också påminna om att inte blockera tvättider för andra medlemmar. 

 BRANDVARNARE 

Varje lägenheten utrustades i samband med stambytet med en brandvarnare som har batterier med 

lång livslängd. Medlemmen har ansvaret för att byta batterier och att hålla brandvarnaren i funktion. 

I informationen från Skanska som delades ut i samband med renoveringen finns skötselinstruktioner 

för brandvarnaren. Använd dessa instruktioner.  

Information om brand och risker har satts upp i uppgångarna. Läs dessa instruktioner. 

 NYTT ELAVTAL HAR TECKNATS  

Nytt elavtal för perioden 2010 till och med 2014. Kostnaden för elen per kWh för det nya avtalet blir 

följande:  54,9 öre för elavtalet med PlusEnergi inklusive elcertifikat + 27,95 öre i energiskatt + 14,4 

öre i nätavgift till Göteborgs energi. Summa 97,5 öre/kWh + moms. Föreningen tar sedan på 3 öre 

för investering i nya mätare. Totalt betalar medlemmen 124,54 öre/kWh från den 1 jan. 2010. 

 ÖKAD FÖRSTÖRELSE INOM FÖRENINGEN 

Under hösten har det skett flera incidenter i våra fastigheter med bland annat lampor som är sönder-

slagna i trappuppgångarna. Alla skador betalas av medlemmarna gemensamt. 

 NYTT HSB AVTAL MED BREDBANDSBOLAGET  

Följande priser gäller från den 1 jan. 2010. I bredbandsabonnemang ingår IP-telefoni utan kostnad. 

För medlemmar under 60 år är kostnaden 250 kr/månad, med autogiro 240 kr/månad. 

För medlemmar äldre än 60 år är kostnaden 210 kr/månad, med autogiro 200 kr/månad. 

Lagringsutrymme på 10 GB ingår. Hastighet 60-100 Mbit/s ner och 8-10 Mbit/s upp. 

Ring till kundtjänst och säg att er granne betalar den lägre avgiften så får ni troligen också den. 
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 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR  
ÖNSKAR STYRELSEN  


