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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Nu närmar vi oss slutet på 2015 och blick-
ar fram mot 2016. Under nästa år har sty-
relsen beslutat att bygga ut det elektro-
niska låssystemet (APTUS) till att omfatta
även de bakre portarna i de huskroppar
som inte har det idag.

I samband med denna utbyggnad så
kommer samtliga låscylindrar att bytas ut
så att tillträde till trapphusen endast kan
ske via låsbricka eller portkod.

När det gäller avverkningen av träden så
har det varit mest positiva reaktioner, men
även negativa sådana har hörts.

Orsakerna till att vissa träd tagits bort är
att de antingen har fallit för åldersstrecket,
varit skadade, stått på underlag som inte
varit säkert om det skulle storma ordent-
ligt, stått så nära husen att grenarna näst-
an släpat i fasaden eller stått så till att röt-
terna hotat tränga in i kulvertarna mellan
husen.

De festa träd kommer att ersättas under
våren med nya inte allt för högväxande.

Med detta vill jag önska alla en god jul och
ett gott nytt år.

Ordförande, Hans Johansson

NYA AVGIFTER

Efter att föreningsstämman 2015 beslu-
tade att föreningen ska genomföra stad-
geändringar så har styrelsen beslutat att
fr. o m. 10 november 2015 ta ut en överlå-
telse- och pantsättningsavgift samt avgift
för andrahandsupplåtelse av bostadsrätts-
havaren.

Avgiften för överlåtelse är 3,5 procent av
prisbasbeloppet och pantsättningsavgiften
är 1,5 procent av prisbasbeloppet.

Avgiften för andrahandsupplåtelse är 10
procent av prisbasbeloppet per år. Om
uthyrning sker under en del av året så be-
räknas den högsta tillåtna avgiften efter
det antal kalendermånader som lägenhet-
en är upplåten.

Prisbasbeloppet är i år 44 500 kronor och
för 2016 är det fastställt till 44 300 kronor.

Exempel: hyr man ut sin lägenhet i andra
hand under 6 månader under 2016 så tar
föreningen ut en avgift på 2 215 kronor.

HAR DU KUPÉVÄRMARE I BILEN?
Nu när kylan kommer så börjar många
använda sina motor- och kupévärmare
igen.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att
sladden till elstolpen sitter kvar i eluttaget
när det inte används. Skälet till detta är att
det finns risk att ledningen kan vara ström-
förande och att det utgör en uppenbar risk
för barn om de får för sig att leka med
sladden.
Luckan till elstolpen ska alltid vara låst
– när den används och även när den inte
används.

Saknar du nyckel till luckan? Kom ner till
expeditionen så ordnar vi fram en ny.



SOPOR

Det avfall som får slängas i återvinnings-
stationen (mellersta sophuset) är tidning-
ar/returpapper, pappers-, plast-, metall-
och glasförpackningar, elavfall, batterier,
vitvaror samt glöd- och lågenergilampor –
detta avfall ska slängas på rätt plats.

Stora kartonger kan med fördel plattas till
och vikas ihop innan de slängs i kärlen.
Det är många hushåll som ska dela på
återvinningskärlen så visa lite hänsyn och
se till så att fler kan slänga sina kartonger.

I övrigt så får inte grovsopor slängas eller
ställas på golvet – dessa får du själv forsla
till containern i övre sophuset som är av-
sedd för just grovavfall (öppettider ser du
snett ner till höger på denna sida).

NÄR JULGRANEN BÖRJAR BARRA

Som traditionen bjuder så finns det från
första advent en ståtlig och belyst julgran
vid huvudinfarten till området.

För oss som även ska ha en egen julgran i
lägenheten så kommer vi till slut till dagen
då den ska kastas ut. Tänk då på att gra-
nar är att betrakta som trädgårdsavfall och
ska lämnas hos återvinningscentralen i
Jordbro – de ska inte slängas utanför sop-
husen eller på innergårdarna.

LEVANDE LJUS

Glöm inte att släcka de levande ljusen!
Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bo-
stadsbränder under jultiden.

Följande finns att läsa på Brandskyddsför-
eningens hemsida där vi bl. a uppmanas:

· Att använda ljusstakar i material som
inte kan börja brinna, t ex smide, ke-
ramik, sten eller liknande.

· Att dekorera ljusstaken med icke
brännbart material, t ex sand, sten,
glas eller snäckor.

· Att se till att ljusen står stadigt.

· Att aldrig lämna levande ljus utan upp-
sikt.

ÖPPETTIDER

Expeditionen och containern avsedd för
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid
följande datum:

· 10 december

· 14, 28 januari

· 11, 25 februari

· 10 mars

· 7, 21 april

· 19 maj

· 2, 16, 30 juni

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 11 00 och när containern
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.
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