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Snickarbod
Det finns nu en gemensam 
snickarbod i källaren. Den som vill 
utnyttja detta kan ringa Joel 
Persson på 0739-637655. Han har 
ansvar för nyckeln.

Källarrensning
Härom veckan rensade vi i 
styrelsen ut i källaren. Vi har inte 
slängt någonting utan bara ställt in 
det i ett förråd så om det är någon 
som saknar någonting hör av er, 
annars kastar vi det nästa gång vi 
tar hit en kontainer.

Vem äger bandymålen?
Det står ett par bandymål i 
källaren, kan den som äger dessa 
kontakta styrelsen.

UNDERHÅLLSPLANEN
I enlighet med gällande underhållsplan så kommer vi att inom 
några år behöva genomföra vissa mer omfattande projekt. Det i 
särklass största av dessa rör byte av tegelpannor, en åtgärd 
planerad till 2016.
I och med detta kommer avgiften till föreningen öka med 2% 
årligen redan från och med nästa år. Ekonomin i föreningen är 
förvisso mycket god men vi kommer att behöva låna då det rör 
sig om investeringar på åtskilliga miljoner. En gradvis höjning på 
förhand tillåter oss att bygga upp kapital och således ta ett 
mindre lån samt gör att vi undviker chockhöjningar i framtiden.

SOPRUMMEN
Vi kan glatt konstatera att ordningen i soprummen har blivit 
bättre på den senaste tiden. Ibland ställs det dock grovsopor lite 
varstans i fastigheten; i soprum, källare, och på vinden. Det bästa 
är givetvis om man kan forsla bort sina grovsopor direkt eller 
lagra dem i de egna förråden tills man har möjlighet. I det fall 
man inte har plats längre samt saknar möjlighet att göra sig av 
med sina grovsopor kan man höra av sig till någon i styrelsen. Det 
finns ett utrymme som vi upplåtit för tillfällig lagring av dylikt.

HÄGGEN-NYTT

BASTU?
Vi i styrelsen har diskuterat möjligheterna att bygga om ett av de duschrum som finns i källaren till en 
bastu. Denna skulle i så fall rymma 4-6 personer och vara möjlig att boka för alla medlemmar i 
föreningen. Det hade varit intressant för oss att höra efter från övriga medelemmar om detta hade varit 
intressant.

I övrigt vill vi önska alla medlemmar 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År! Vi ses igen 2012!

Hälsningar
/Styrelsen


