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Höjning av årsavgiften
Styrelsen har beslutat att årsavgiften 
skall höjas med 4% från och med 1/1 
2009. Anledningen är dels en 
avtrappning av räntebidraget samt 
ränteläget. À-contot på vatten kommer 
samtidigt att justeras ner eftersom 
förbrukning har varit lägre än förväntat. 
Detta innebär att den sammanlagda 
höjning stannar på runt 2%.

Ny ekonomiskförvaltare
Nu är det som planerat dags för oss att 
bryta med JM. HSB kommer att bli vår 
nya ekonomiskaförvaltare från och med 
1/1 2009. Avgiftsavierna för jan, feb och 
mars kommer att skickas ut av HSB.
När det gäller felanmälan kommer 
troligen HSB att hantera det också.
Styrelsen kommer att informera om hur 
felanmälan skall ske.

Lås
I tidningar och TV har det rapporterat 
om låset Assa 2000. Det är den låstypen 
som sitter i våra entré- och förråds-
dörrar. JM har tagit upp frågan angående 
låsen på centralnivå. Om du inte vill 
vänta på att JM skall agera går det att 
beställa gratis brytbleck på 
http://www.assa.se. Rekommenderas.
Om du vill ha hjälp hör av dig via mejl 
eller till Catarina, Gulmårevägen 12.

Snöröjning
Tänk på att varje medlem ansvarar för 
att sanda och skotta gångbana/gångväg 
eller trottoar inom 10 meter från sin 
tomtgräns. Finns det ingen gångbana 
/gångväg ansvarar du för 1,2 meter av 
gatan utanför tomtgränsen. Mer 
information finns här 
http://www.skottaloss.nu  .  

För att underlätta har en flislåda 
(sandlåda) köpts in. Den kommer 
placeras vid förråden på mittengården.
Flislådan behöver fyllas. Flisen är gratis 
och skall hämtas på Vikans kross, med 
släpkärra.

Kan du tänka dig att hjälpa till? Hör av 
dig via mejl eller till Rikard, 
Tomatvägen 4.

Lock till sandlådan (för barn)
Katterna har hittat till vår sandlåda på 
innergården. Kan du tänka dig att hjälpa 
till att bygga ett lock på sandlåda?
Hör av dig via mejl eller till Rikard, 
Tomatvägen 4.
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