
DEC 2011 

E X P E D I T I O N E N S   Ö P P E T T I D E R: 
 

Det kom inte in så många svar på den förfrågan som gick ut med förra kanalbladet. 

Dock har det framkommit att glappet från torsdag till tisdag anses för långt och att 

man gärna vill ha någon mer eftermiddagstid. 
 

From 1 januari 2012 kommer exp. att ha följande öppettider 

MÅNDAGAR  13-16 Med tanke på dem som jobbar skift,  

      deltid på förmiddagar, eller de som  

      bara vill sova lite längre på morgonen. 
 

TISDAGAR  15-18 För dem som t.ex jobbar 7-16 
 

FREDAGAR  07-10 För dem som t.ex börjar 8-10 eller har  

      jobbat natt och kommer hem vid  

      sjutiden på morgonen. 

Vi hoppas att åtminstone ett pass av de nya tiderna kommer att passa Er.  

 

Om Ni endast har en bil och hyr garage eller p-plats, med 

eller utan el, så gäller det tillstånd som Ni redan har i bilen. 

(För garage är tillståndet rött med vit text, för p-plats är tillståndet vitt 

med röd text.) Har Ni fler än en bil så måste Ni byta till 2012-

års P-tillstånd, priset är 500 kr per år för bil nummer två, 

osv.   

Om Ni inte hyr särskild plats så måste Ni byta ut 2011 års 

tillstånd senast den 31 december i år. Har Ni fler än en bil så 

gäller samma som ovan. 

2 0 1 2   Å R S   P - T I L L S T Å N D! 
 

Det finns nya P-tillstånd att hämta på exp. from den 1 december 2011. Det 

gröna tillståndet för 2011 upphör att gälla den 31 december 2011, ingen 

dispens kommer att lämnas. 



Öppettider under jul och nyår enligt ordinarie tider. 

Fredagen den 6 januari 2012 kommer exp. att vara stängd. 

Styrelsen vill passa på att tacka för det gångna året och önskar Er alla en  

 

Styrelsen består av: Ordförande Göran Winnergren, Vice ordf. Anders Lindbom, öv-

riga ordinarie ledamöter är, Pekka Karvonen, Henry Öryd, Thomas Olsson och Pirk-

ko Ojanen. Suppleanter är: Christos Pantelidis, Eva Ljungkrantz, Monika Jakobows-

ki, samt nyvalda Marcelo Fiusa och Ivan Kljucevic´.  

Revisor Siavash Javidi och suppleant för honom är Kerstin Moseley.  

Odlingslotterna handhas av Hana Hromadkova och Annika Dahl. 
 

Stämman godkände en arvodering av 300kr per vecka för den person som har tillsyn 

av föreningshuset. Stämman avslog motionen om byte till digitalisering av TV,  bl.a 

eftersom föreningen har ett avtal med com hem till 2013-12-31.  Även motionerna 

om utbyggnad av balkonger och grillning på innergårdar avslogs. Svaren finns i sin 

helhet på 23ans hemsida. www.23an.se  

23:ans årsstämma ägde rum den 9 nov 2011 i Råby Centrums 

konferensrum. Ett 70-tal personer var närvarande. Styrelsen fick 

ansvarsfrihet. Två nya personer valdes in istället för de som av-

gått. Revisorn och revisorssuppleanten bytte plats. Stämman tog 

en dryg timme. 

RAPPORT FRÅN 2011 ÅRS ÅRSSTÄMMA 

   HYRES OCH AVGIFTSHÖJNINGAR FROM 1 JANUARI 2012! 
 

Kallhyran höjs med 3 %  se nedan på några exempel. 
 

 1 rok (236)   54 kvm höjs med  071 kronor till  2 940 kr/mån 

 2 rok (003)   65 kvm höjs med 089 kronor till  3 673 kr/mån 

 3 rok (449)   93 kvm höjs med 123 kronor till  5 107 kr/mån 

 4 rok (247) 104 kvm höjs med 143 kronor till  5 877 kr/mån 
 

Garagehyrorna höjs från 310 till 335 kr/mån, från 340 till 367 kr/mån och 520 till 

562 kr/mån. 
 

P-plats med elstolpe från 80 till 110 kr/mån och utan el från 55 till 60 kr/mån 
 

Husvagnsparkeringen höjs från 1 200 kr per år till 1 500 kr per år. Det går att betala 

husvagnsparkeringen på samma avi som månadsavgiften, då är priset 130 kr/månad 
 

Tillstånd för bil nr två höjs från 400 kronor till 500 kronor per år. 


