
Dec 12 

Rapport från Årsstämman 2012 
D 

en 7 november hölls V-åshus Nr 23 sin stämma i Råbys konferenssal.  

74 röstberättigade personer var närvarande. Håkan Ax satt som mötesordförande.  
 

D 
en avgående styrelsen beviljades ansvarfrihet och den nya styrelsen är 

oförändrad från föregående år. 
 

D 
et fanns 11 motioner att behandla. Svaret på dem finns att läsa på föreningens 

hemsida www.23an.se.  Det togs inga beslut som innebär några större förändringar 

på området. 
 

M 
otioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september 

för att kunna behandlas på den stämma som sker i november. 

Följande tider gäller för exp under jul och nyår! 
Månd. den 24 dec stängt, tisd. den 25 dec stängt, fred. den 28 dec öppet 7-10 

Månd. den 31 dec stängt, tisd. den 1 jan stängt, fred. den 4 jan öppet 7-10 
 

Har du tappat din 

soprumsbricka? Du kan 

köpa en ny på exp för 

100 kr. 

Anmäl borttappade 

soprumsbrickor till exp. 

Det är viktigt eftersom 

du är ansvarig för de 

sopor som lämnas in i    

miljöhusen med din  

mmm soprumsbricka! 

Föreningen har tecknat 

ett komfortavtal med 

MälarEnergi. Läs mer 

p å  h e m s i d a n . 

www.23an.se  Nästa 

vecka börjar man sätta 

in temperaturmätare i 

c:a varannan lägenhet 

för att se hur värmen 

fördelar sig mellan 

olika lägenheter 

och hus. 

Till er som ännu inte har 

provat relaxen kan vi 

informera om att det 

fortfarande finns lediga 

tider till jul och nyår. I 

relaxen finns en  bubbel

-pool och en bastu, 

stolar, ett bord och ett 

kylskåp så att man kan 

ta något läskande mellan 

doppen. 



   AVGIFTSHÖJNINGAR FROM 1 JANUARI 2013! 
 

Kallhyran höjs med 3 %  se nedan på några exempel. 
 

 1 rok (236)   54 kvm höjs med  073 kronor till  3 013 kr/mån 

 2 rok (003)   65 kvm höjs med 092 kronor till  3 765 kr/mån 

 3 rok (040)   84 kvm höjs med 119 kronor till  4 866 kr/mån 

 4 rok (247) 104 kvm höjs med 147 kronor till  6 024 kr/mån 

 

NYA REGLER OCH PRISER FÖR PARKERING 
 

From månd den 4 dec finns de nya tillstånden att hämta på 

exp. (se nedan) 

I år skall ALLA ha nya tillstånd  
 

Avgiften för parkerandet av bil för boende kommer att höjas med 25 

kr/bil och månad. Denna höjning gäller alla varianter av 

parkeringslösning, så de som t.ex. tidigare har parkerat ”gratis” på stora 

parkeringen hamnar på en årskostnad av 300 kr/bil. 

De som inte är boende här och vill ha fortlöpande parkering på 

området, får en ny avgiftsnivå av 900 kr/år. 

Höjningen införs för att boende utan bil ska slippa oskälig del av 

parkeringsytornas kostnad. Den ekonomiska förstärkning för 

föreningen som de ökade avgifterna medför, kommer att hålla 

kommande höjningar av månadsavgiften för boendet på en lägre nivå. 

Tag med registreringsbevis, alla P-tillstånd skall vara märkta med 

bilens registreringsnummer. Glömmer Ni beviset så måste vi 

kontrollera med vägverket vem som äger bilen och för detta tar vi ut 20 

kronor. 
 

De nya reglerna finns i sin helhet att hämta på exp. samt på hemsidan 

www.23an.se  

  Alla boenden önskas en riktigt 
 

 

 

 

   
 

Styrelsen vill också passa på att tacka för ett 

gott samarbete under året som gått 


