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Nu så är det jul igen…
Inte riktigt ännu men alldeles strax i varje fall.
Ljusslingor börjar komma upp lite här och var och
lyser upp de annars så mörka eftermiddagarna.

Ventilationsfilter
Man skulle kunna tro att vi i föreningen satsar extra
hårt på att filtrera i år men så är inte riktigt fallet.
Det är dock länge sedan vi köpte in filter till
friskluftsdonen i våra hus.

De är nu beställda och så snart de levererats till oss
kommer vi runt och delar ut dem.

Är det någon som har funderingar kring hur dessa
skall monteras, ta en kontakt med någon av oss i
styrelsen.

Takstädning
På några av våra hus har taken ovanför entréerna
börjat se trista ut, de har fått en del algbeläggning.

Inom kort kommer en firma förbi och tvättar av dem.

Budget 2015
Förslag till budget för 2015 är fastlagd.
Månadsavgifterna kommer vara fortsatt oförändrade.

Motioner till årsmöte 2015
Datum för årsmöte 2015 är inte bestämt ännu, det
återkommer vi med.

Men ta redan nu och fundera på om det är något
särskilt ni anser att föreningen bör utföra, satsa på,
förändra och så vidare.

Snöröjning
Förhoppningar om en vit och vacker vinter finns
även i år.

Med snön följer också snöskottning.

Vi påminner om att det är medlemmarnas ansvar att
hålla rent trottoaren framför sina hus.

ComHem
Vår leverantör av kabel-tv har gett oss ett erbjudande
om kabel-tv/internet.

Erbjudandet innebär att vi bakar in 100 MB internet i
månadsavgiften.

Kostnaden ökar något för föreningen men eftersom
det för den enskilde medlemmen innebär att annat
internetabonnemang kan sägas upp blir
totalkostnaden för medlemmarna lägre.

Mer information kommer.

Felanmälan
Vi har med HSB ett avtal om felanmälan och hjälp
med problem i fastigheterna.
Felanmälan ska dock inte användas för sådant som
den enskilde medlemmen svarar för, tex fel på
vitvaror.

Av ”Huspärmen” framgår vad
medlemmen/föreningen ansvarar för i våra hus.

Sist men inte minst…
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