
DEC 2014 

Avgiftshöjningar från och med 1 januari 2015 

Kallhyran kommer att höjas med 3% se exempel nedan 

4 rok    104,0 m2 höjning 156,02 ny avgift  6 332 kr/mån 

3 rok      90,0 m2 höjning 130,44 ny avgift  5 322 kr/mån 

3 rok      84,0 m2 höjning 126,01 ny avgift  5 114 kr/mån 

2 rok      65,0 m2 höjning   97,51 ny avgift  3 957 kr/mån 

2 rkv      41,5 m2 höjning   57,36 ny avgift  2 355 kr/mån 

1 rok      53,0 m2 höjning   76,64 ny avgift  3 128 kr/ mån 

Alla boenden önskas en riktigt 

 

 

 

 

 
 

 Styrelsen vill också passa på  

att tacka för ett gott samarbete  

under året som gått 

Glöm inte att … 

... hämta ut nytt parkerings-

tillstånd för 2015 

 

... kolla batterierna i Era 

 brandvarnare. 

Expeditionens öppettider  

under julhelgen: 

 

Måndagen den 22 dec  13-16 

Tisdagen den 23 dec stängt 

Fredagen den 26 dec  stängt 

Måndagen den 29 jan  13-16 

Tisdagen den 30 jan 15-18 

Fredagen den 2 jan 7-10 

Måndagen den 5 jan  13-16 

Tisdagen den 6 jan  stängt 

Fredagen den 9 jan  7-10 



RAPPORT FRÅN  2015  ÅRS STÄMMA! 

Föreningens årsstämma ägde rum den 13 november, den besöktes av c:a 50 personer, 

varav 43 var röstberättigade. Det var en lugn stämma där samtliga valbara poster skedde 

med omval. Motionerna om buskar och rabatter besvarades med att nya direktiv har läm-

nats till Warpmans och därmed var motionslämnaren nöjd. Däremot blev det avslag på ge-

mensam städdag för garage. 

Styrelsen består av ordförande Göran Winnergren, vice ordf. Anders Lindbom, övriga sty-

relseledamöter är, Henry Öryd, Thomas Olsson, Pekka Karvonen och Pirkko Ojanen. 

Suppleanter är: Monika Jakobowski, Eva Ljungkrantz, Ivan Kljucivic´, Marcelo Fiusa och 

Christos Pantelidis. 

Föreningens revisor är Siavash Javidi och rev. suppleant Marika Bergström. 

Odlingslotterna är Hana Hromadkova och Annika Dahl ansvariga för. 

Till valberedning valdes: Hans Norling, Nora Condori samt Gustav Friman. 

Föreningen har bytt auktoriserad revisorsbyrå till Ernst & Young. 

ÄNDRINGAR I PARKERINGSREGLERNA FÖR 2015 

Nedan presentera de ändringar som sker i parkeringsreglerna from 1 jan 2015 

Laddningsbart fordon i garage. Den som har en s.k. elbil eller  liknande i garage 

måste omedelbart meddela det till exp. Underlåtenhet av anmälan kan vara skäl för upp-

sägning. 

 

 

 

 

 

 

 

Ni som hyr parkeringsplatser med eller utan el, kom ihåg 

att hämta ut Era extra P-tillstånd för 2015. De tillstånden 

gäller endast på Er förhyrda plats men kan vara bra att ha 

när Ni tillfälligt lånar en annan bil. Det tillståndet som Ni 

fick med kontraktet har inget årsmärke och gäller därför så 

länge Ni hyr platsen. På det tillståndet finns även Ert regi-

streringsnummer vilket gör att Ni kan stå på övriga parke-

ringen mellan 7 och 19 om Ni så önskar.  

Skatteverket har beslutat att from 1 januari 2015 skall alla som inte är 

bostadsrättsinnehavare eller lokalhyresgäster betala moms på parkeringsav-

giften. Det innebär att Ni som hyr Era lägenheter i andra hand kommer att 

få betala moms på parkeringen. 

Ett P-tillstånd för 2015 kostar 375 kronor (300 kr + 75 kr i moms) 

En P-plats utan el kostar 106 kronor i månaden (85 kr + 21 kr i moms) 

En värmestolpe kostar 169 kronor i månaden (135 kr + 34 kr i moms) 


