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Inom styrelsen svarar Magnus för administration, ekonomi och medlemsinformation och 
Marianne för styrelseprotokoll m.m. Erik ansvarar för handläggningen av tekniska frågor, 
Carina för nyckel- och garagekortfrågor och Olle för garageplatsfrågor.  
 

Avgiftshöjning 
Nu börjar planeringen för att genomföra 
årsstämmans beslut om att infodra våra 
avloppsstammar enligt proline-metoden. 
Som meddelats vid stämman  ryms inte 
denna investering inom den löpande bud-
geten. Från och med 1 juli i år höjs avgif-
ten med 12 procent.  

Tidningspapper i papperscon-
tainrarna  
På så kallad förekommen anledning vill 
styrelsen erinra om att containrarna i skju-
let utanför 24:ans port endast är avsedda 
för tidningspapper, inte för kartonger m.m. 
Kartonger ska till grovsoprummet och 
brytas isär så att de blir platta (så att vi inte 
betalar för bortforsling av luft). 
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Ej elavfall i grovsoprummet 
Dessvärre hamnar fortfarande då och då 
elavfall i grovsoprummet trots flera påpe-
kanden i Isbrytarläget och anslag på dörren 
till grovsoprummet om att elprylar inte är 
grovsopor i vårt hus. Vi tvingas beställa 
och betala särskilt för bortforsling av 
dessa. I den händelse bortkastad elpryl i 
grovsoprummet på något sätt kan härledas 
till enskild kommer denne att debiteras för 
bortforslingen.  

Cykelgaraget 
Cykelgaraget är överfullt. Styrelsen vill 
därför åter erinra om att alla cyklar måste 
vara märkta med namn och lägenhets-

nummer. Sannolikt finns cyklar i cykelga-
raget som inte längre har en ägare som gör 
anspråk på cykeln. Till hösten kommer de 
cyklar som inte är märkta att flyttas. En idé 
kan kanske vara att flytta cykeln till land-
stället.  

Isbrytarläget på mejl 
De som vill ha Isbrytarläget som mejl (pdf-
fil) kan lämna sin e-postadress i förening-
ens brevlåda i 26:ans port.  

Protokollet  
från årsstämman bifogas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


