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HYRESHÖJNING 
Månadsavgifterna kommer att höjas med 
5 procent från och med den 1 januari 
2011. Även avgifterna för parkeringsplat-
serna kommer att regleras vartefter de blir 
uppsägningsbara; en plats utan elstolpe 
kommer när justeringen är genomförd att 
kosta 100 kr per månad och en plats med 
elstolpe 150 kr per månad.   
 
Som det tidigare har informerats om så 
beror avgiftshöjningarna i huvudsak på att 
stora åtgärder måste vidtas på samtliga 
yttertak. Dessutom har föreningen i dags-
läget ett relativt lågt belopp fonderat för 
den så kallade yttre underhållsfonden vil-
ket försvårar för planering av ytterligare 
kommande underhållsprojekt inom före-
ningen. 
 
Vidare har föreningens avgifter legat på 
samma nivå under många år samtidigt 
som prisökningar skett för bl. a fjärrvärme, 
vatten och el samt fastighets- och mark-
skötsel.  
 
Allt detta sammantaget innebär att styrel-
sen ser det som nödvändigt med en av-
giftshöjning. 

GRUPPAVTAL 
På extra föreningsstämman den 1 novem-
ber 2010 beslutades att föreningen ska 
ansluta sig till gruppavtalet avseende In-
ternetanslutning och IP-telefoni hos leve-
rantören Bredbandsbolaget.   
 
Avtalet börjar gälla den 1 juli 2011 och 
innebär från och med det datumet en av-
giftshöjning för samtliga lägenheter med 
125 kr.  
 

 

Vad innebär det mer för dig som boende? 
 
Om du redan idag är kund hos Bred-
bandsbolaget behöver du inte göra något. 
 
Om du har Internetanslutning från någon 
annan leverantör och vill byta till Bred-
bandsbolaget måste du själv avsluta ditt 
nuvarande abonnemang. 
 
Om du ringer med någon annan telefoni-
operatör och vill byta till Bredbandsbolaget 
ska du ringa till kundtjänsten så hjälper de 
dig. Du kommer att behålla ditt nuvarande 
telefonnummer. 
 
Har du trygghetslarm installerat via telefo-
nen ska du inte byta till Bredbandsbola-
gets telefoni utan behålla din nuvarande 
operatör. 

HÄCKEN 
I förra informationsbladet föll stora delar 
bort i ”artikeln” som handlade om en even-
tuell avgränsning längs gångvägen som 
vetter mot skogsområdet, vi ber om ursäkt 
för detta. 
 

  
 
Efter diskussion med kommunen lutar det 
åt att styrelsen kommer besluta om plan-
tering av någon form av avgränsande häck 
på gård 1 och 2. 
 
Vår förhoppning är att vi med denna åt-
gärd kan komma till bukt med att rastande 
hundar utför sina behov inom området 
samt cykel- och mopedåkning på gräsmat-
torna. 



PUBAFTON 
I källarplanet i port 211 finns Café Alfå-
geln. Där anordnas regelbundet pubaftnar 
till självkostnadspris för våra medlemmar 
(se anslag i portarna). Passa på att träffa 
dina grannar! 
 

 
 
Lokalen kan även hyras av medlemmarna 
för egen verksamhet av stillsammare slag, 
t ex dopkalas, barnkalas eller liknande.  
 
Det kostar 200 kr att hyra caféet samt att 
en depositionsavgift på 1 000 kr även ska 
erläggas. Depositionsavgiften kontanthan-
teras inte, utan ett avtal skrivs under i 
samband med uthyrning. Avtalet rivs se-
dan förutsatt att lokalerna återlämnas utan 
anmärkning, om inte så skickas avtalet till 
HSB som får ombesörja att depositionen 
läggs på nästkommande hyresavi. 
 
Lokalen bokas via Maud Perez-Nordström, 
tel. 745 42 83. 

BRAND I SOPHUS 
På kvällen den 27:e november anlade ett 
antal objudna personer en brand i det ned-
re sophuset. Lyckligtvis så fick inte bran-
den något större fäste och brandkåren, 
som snabbt var på plats, lyckades begrän-
sa elden till ett par soptunnor.  
 
Förövarna kom in i sophuset p.g.a. att dör-
ren till sophuset inte var ordenligt stängd. 
Tyvärr så ställer snön till med bekymmer 
denna årstid då den emellanåt förhindrar 
dörrar att stängas och gå i lås ordentligt. 
Därför är det oerhört viktigt att alla boende 
i föreningen hjälps åt att stänga till alla 
dörrar och portar efter sig! 

NYCKLAR 
Saknar du nyckel till din elstolpe på par-
keringen? Nu har fler nycklar införskaffats 
och de kan hämtas på expeditionen. 
 

 

NYA ÖPPETTIDER 
För att tillmötesgå medlemmarnas önske-
mål om utökade öppettider på expeditio-
nen så har styrelsen beslutat att fr. o m 
den 13 januari 2011 så ska expeditionen 
återigen hålla öppet varannan torsdag 
jämna veckor mellan kl. 19-20 (samtidigt 
som grovsophuset). 
 
Nästa gång expeditionen är öppen och 
bemannad kl. 18:00–19:00 är den 13 de-
cember. 
 
Under första halvan av 2011 kommer ex-
peditionen att vara öppen och bemannad 
kl. 19:00–20:00 vid följande datum: 
13:e och 27:e januari 
10:e och 24:e februari 
10:e och 24:e mars 
7:e och 21:a april 
5:e och 19:e maj 
2:a, 16:e och 30:e juni 

Övriga tider hänvisar vi till förvaltningskon-
toret på telefon 785 35 00. 
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