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Avgifter och hyror 2011 
Styrelsens har beslutat höja avgifter och hyror för 2011 enligt följande: 
Medlemsavgifter: +4% 
Hyror hyresgäster: +4% 
Parkeringsplatser: +25:-/mån 
Bakgrunden är enligt tidigare kommunikation. Vi ser ett behov att höja avgifterna för att skapa en stabil 
ekonomi utan plötsliga chockhöjningar som i) möter framtida räntehöjningar på ett bra sätt, ii) anpassar vår 
ekonomi till de kostnadsökningar vi ser framförallt på fjärrvärmesidan, och iii) skapar goda förutsättningar 
för det underhåll vi står inför den kommande 10årsperioden.  
2010-11-15: På dagens informationsmöte om 2011 års avgifter närvarade förutom styrelsen två hushåll. En 
fråga angående vad styrelsen tror om avgiftshöjningar åren framöver framkom. Det finns inget enkelt svar, 
detta är en fråga vi kommer att få anledning till att återkomma till i mer detalj på t.ex vårmötet då också en 
underhållsplan är tänkt att presenteras. 
 

Nya medlemmar 
Vi välkomnar Sofia och Daniel som nya medlemmar i föreningen (ingång 79B) 
 
Julgran på gården och glöggfika 
Torsdagen den 9/12 kl 19 klär vi granen på gården. Styrelsen bjuder samtidigt på glögg och julfika. 
Välkomna! 
 
Information från grannföreningen 
BRF Katrinetorp (våra grannar på andra sidan trädgården) kommer utföra en omfattande renovering av 
fasader, tak och balkonger. Samtidigt kommer de att dränera om, och se över trädgården. Det senare omfattar 
även cykelställen som finns på Bernstorpsgatan precis mellan våra hus. Har ni cyklar där ombeds ni flytta 
dem under tiden arbetet pågår.  
 

Elrenoveringen 
6 medlemmar / lägenheter har kvalificerat sig för en hyresfri alternativt kraftigt reducerad* januarihyra enligt 
det som beslutades på extrastämman i våras angående ersättning för redan renoverade lägenheter. Dessa 6 
hushåll kommer personligen att få mer specificerad information om sin månadshyra. 
*Totalel har debiterad föreningen en besiktningskostnad som kommer läggas på den enskilde medlemmen.  

 
Mangelrum och vattenmätarrum 
Det har kommit frågor angående de hänglås som satts upp på ovan nämnda rum där vi nu har våra elmätare 
för varje lägenhet. Låsen är kombinationslås, och kombinationen kommunicerades i förra 
informationsutskicket. Har du glömt skriva upp den, kontakta styrelsen eller fråga din granne om han/hon 
skrivit ned den. Då denna informationslapp endast sätts i trapphusen skrivs koden inte här. 
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