
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Maj 2015

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION
Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2015. 1 och 15 juni, 10 samt 24 augusti. 
Under hela juli är det stängt. I övrigt är expeditionen öppen helgfri måndag 18 - 19.

AVGIFTSHÖJNING DEN 1 JULI 2015 PÅ 3 %
Föreningen höjer avgifterna den 1 juli 2015 med 3 %. Under hösten fortsätter arbetet med entréerna 
och trapphus och från våren 2016 måste vi börja att åtgärda taken på låghusen och byta ut tegel-
pannorna samt åtgärda fasaderna. Som följd av dessa åtgärder behövs nu denna höjning av avgiften.

CONTAINERN
Containern kommer att vara öppen varje helgfri måndag som vanligt under sommaren. 
Tyvärr kastas det fortfarande skräp utanför containern. Sluta med detta.

INFORMATIONSBLAD TILL MEDLEMMARNA
Styrelsen har tecknat ett serviceavtal med Cleanpipe om våra avlopp. Under en 5 årsperiod kommer 
Cleanpipe att rensa samtliga lägenheters avlopp och som medlemmar skall ni anmäla i god tid till fastis
om det börjar bli stopp i era avlopp så Cleanpipe kan åtgärda det innan föreningen får åtgärda dyrbara 
vattenskador. Styrelsen har också tecknat serviceavtal med HSB NABO (föreningens problemlösare) 
om sociala frågor om ni behöver hjälp eller stöd. Slutligen vill styrelsen påminna om stämman 2014 
beslöt att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg, vilket gör att ni kan ta bort detta tillägg i era hem-
försäkringar om ni har ett separat sådant. Använd dessa tjänster och spara informationsbladen.

ENTREER OCH VÅNINGSPLAN
Arbetet med golvslipning kommer att vara klart i låghusen samt det lilla höghuset fram till sommaren. 
Under hösten kommer även det stora höghuset att åtgärdas. Arbetet med målning och byte av belysning
i uppgångarna har nu påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Det stora arbetet som påbörjas 
våren 2016 är att åtgärda taken på våra hus. Det är nu 35 år sedan detta gjordes och det börjar bli akut 
att byta bland annat takpannorna på våra låghus. 
Styrelsen hoppas att när dessa arbeten är klara att det inte skall vara några stora arbeten som väntar på 
några år.

VARMGARAGEN
Styrelsen får återkommande klagomål på att det parkeras utanför medlemmarnas varmgarage. 
Var vänliga och inte parkera utanför dessa och därmed blockera medlemmarnas garage. Bilar som 
parkerar utanför garagen kommer att lappas. 
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