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Avgiftshöjning

P.g.a. den kraftigt höjda tomträttsavgälden 
tvingas vi tyvärr att fullfölja den andra 
höjningen av två. Fr.o.m. 1 juli höjs därför 
månadsavgifterna med 5 %. 

Tomträttsavgälden har i år höjts från 232 032 kr 
per år till 780 288 kr.

Jubileumsfest

Vår förening fyller 50 år i år, och detta firar vi 
med en fest i Margaretapaviljongen söndagen 
den 1 juni. Inbjudan med mer information 
kommer.

Gårdsinvigning

Arbetet med 7:ans gård är äntligen klart. 
Söndagen den 11 maj kl 12 inviger vi gården 
med korvgrillning. För mer information, se 
separat inbjudan som har delats ut.

9:ans gård

9:ans gård har samma problem med skadat 
tätskikt och läckage till garaget som 7:an hade. 
Arbete med ombyggnad av gården inleds i 
dagarna. Det är Mark & Bobcat som kommer att
göra även denna ombyggnad. Det kommer att 
vara begränsad tillgång till parkeringarna under 
dagtid p.g.a. att entreprenören kommer att 
etablera utrustning via gräsmattan. 

Parallellt med detta driver vi en rättslig process 
mot den tidigare entreprenören. 

Passagesystem

För en säker och trygg miljö, släpp inte in 
okända människor i fastigheterna. Låt inte 
okända gå med dig in utan be dem ringa på 
porttelefonen eller fråga vem de skall besöka.

Miljöhuset

Efter lite inledande problem med att kärl inte 
tömdes som de skulle, och feldimensionerat 
antal kärl fungerar det nu bättre.

Men vi måste fortsätta vara bra på att sortera rätt
och hålla ordning. Överfyll inte kärl, när det står
ett tomt kärl för samma kategori sopor bredvid.

Under cirka tre dagar i maj kommer golvet i 
miljöhuset att målas vilket gör att vi kommer att
ställa ut tunnorna. Mer info kommer att sättas 
upp i miljöhuset. 

Vi ber medlemmar att inte tillfälligt parkera på 
planen utanför Miljöhuset. Dels hindrar det 
tillträde till huset, och dels kan det av andra 
tolkas som att här kan man parkera gratis.

Kabel-TV

Comhem har lagt till en ny kanal till det analoga
basutbudet, TLC. Det är en kanal som Comhem 
beskriver som ”TLC är en underhållningskanal 
som präglas av spektakulära dokumentärer och 
gripande historier om vanliga människor ”.  
Kanalen hittar du genom en kanalsökning på din
TV.
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