
 
 

                                                                                                                                November 2020 

Hej alla, 

 

 

Avgiftshöjning 2021  

Styrelsen har beslutat att höja bostadsrätternas månadsavgifter med 1,85 % fr.o.m. 

01 januari 2021 då kostnaden för el, vatten och andra taxebundna avgifter gått upp. För en 

lägenhet på 68 kvm innebär höjningen ca 75 kr/månad. 

 

Ett beslut har även fattats om att parkeringsavgifterna höjs med 15% över en period av tre 

(3) år, dvs med 5% per år. Höjningen gäller även den från 01 januari 2021 och avrundas till 

närmaste femtal. 

 

För hyresgäster kommer en förhandling att genomföras med Hyresgästföreningen under 

våren 2021. 

 

När bytte du batterier i brandvarnaren? 

När bytte du batterier i din brandvarnare senast?  Du kommer väl ihåg att testa att den 

fungerar med jämna mellanrum?    

 

 

Ny hyresgäst till fd gruppboendet på röda gården 

Vi är glada att kunna meddela att vi funnit en ny hyresgäst till gruppboendets lokaler på röda 

gården. Gruppboendet flyttade ut i september och i januari 2021 så tar Norlandia förskolor 

över lokalen och utökar därmed sin verksamhet med ytterligare avdelningar. De driver sedan 

tidigare förskolan på gröna gården.  

 

Att Norlandia förskolor ger oss detta förtroende och vill etablera ytterligare avdelningar hos 

oss ser styrelsen som positivt och det är ett lyft för vår förening.  

   

 

Takrenoveringarna 

De pågående takrenoveringarna har försenats lite men förhoppningsvis hinner de med alla 

’småtak’ innan snön och kylan kommer.  Blå, gula, rosa och gröna gårdarna är klara så det är 

endast lila och röda gården kvar.    

 

 

 



 

 

Nolltolerans för ’saker’ i trapphusen 

Styrelsen har haft ett möte med Brandinspektionen. De har återigen påpekat vikten av att 

det inte finns ’saker’ som cyklar, skor, barnvagnar, växter och bänkar i trapphusen pga 

brandrisken och att det är i vägen vid en eventuell evakuering.  Styrelsen har nu fattat ett 

beslut om att nolltolerans gäller. Ni som vet med er att ni har föremål i trapphuset vänligen 

ta bort dessa snarast. 

 

Soprummen 

Se nästa sida. 

 

Inför advent och jul-/nyårshelgen 

Det är snart december och det dröjer inte länge förrän jul-/nyårshelgen står inför dörren.  

Den här årstiden har vi mycket levande ljus hemma, det ger en fin stämning. 

Vi ber er att vara extra uppmärksamma på att alla ljus är släckta när ni går hemifrån.   
 

 

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

                                                                                                            

Med vänlig hälsning 

Styrelsen   

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soprum  

För att underlätta och tillmötesgå Suez regler för sophämtning så har vi i alla soprum satt 

upp denna skylt med information om hur mycket som får läggas i kärlen. Som hjälp har vi 

även satt ett rött band på väggen. 

 

 
 

Trots denna info ser det ut så här i ett av våra soprum denna vecka. 

I fortsättningen kommer vi att debitera den boende som är skyldig till att det 

ser ut så här då SUEZ inte tömmer överfulla kärl och då måste föreningen betala för en extra 

sophämtning.  Är det fullt i behållaren?  Då kan du alltid se om det finns utrymme i ett av 

våra andra soprum, alternativ lämna ditt avfall hos SÖRAB.   

 



                                            
 


