
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya avgifter 
Från 1 januari 2019 höjs 
månadsavgiften med 5 %. 
Höjningen görs för att möta den 
höjning av tomträttsavgälden som 
fastställs 2019 och gäller från och 
med 2020. 
Vi står också inför stora 
renoveringar och måste se till så att 
vi kan finansiera dessa. 
 
Renoveringar 
Underhållsplanen är uppdaterad och 
som det ser ut idag planerar 
föreningen för att utföra underhåll av 
fasader och yttertak år 2022. Några 
mindre åtgärder görs denna vinter 
för att säkerställa takets täthet.   
Stammar är i planen skjutna till år 
2024. Det är fortsatt inte klart om 
detta innebär nya ytskikt i badrum. 
 
Värme i lägenheten 
Tycker du att det är kallt i 
lägenheten, hör av dig till HSB. 
De kan hjälpa till att kontrollera 
värmen och lufta elementen.  
Rekommenderad 
inomhustemperatur är 20°. 
 
Tvättstugorna 
Glöm inte att låsa efter er när ni 
använt tvättstuga och torkrum. 
 
Container 
Ny container kommer i januari efter 
alla helger. Datum sätts upp i varje 
trappuppgång. 
I år hoppar vi över container i 
november. 
 
Lägenhetsförsäljning 
Styrelsen har sålt lägenheten på 
Viktoriagatan 40. Flera visade 
intresse så det slutade med 
budgivning. 
Vi välkomnar en ny medlem! 
  
 
 
 
 
 

Extrastämma i december 
Styrelsen planerar för en extra stämma i mitten av 
december för att få stämmans godkännande att 
omvandla lokaler till bostadsrätter. 
 
Information om exakt tid och plats kommer!  
 
Det blir julfika och mingel i samband med detta!  
  
 

                          
 
Släck ljuset! 
Vintern är på god väg med mörker och kyla. Då vill vi gärna 
tända levande ljus och göra mysigt hemma. Tänk på att 
släcka alla ljus! 
Första advent den 2 december är batteribytardagen för 
brandvarnare. Glöm inte att byta batteri i era brandvarnare. 
Utrusta hemmet gärna med en pulversläckare och lär er 
hur man använder den. 
 
 
 
 

 Var rädda om er, se till att ni släcker ljuset  
när ni lämnar rummet, då får ni en roligare helg. 
                                Ernst Kirschteiger. 
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