
VI VILL PASSA PÅ ATT  

PÅMINNA OM ATT: 
 

… balkonglådor skall sitta på insidan 

av balkongen 
 

… bollspel får inte förekomma på  

gårdarna 
 

… rastning av hundar är förbjudet på  

innergårdarna 
 

   … endast el-grillar är tillåtna på  

balkongen. 

JUNI 2010 

HÖJNING AV VÄRMEAVGIFTEN 
 

Så är då den långa kalla vintern slut och våren har fullständigt exploderat. Tyvärr får 

denna snörika vinter långsiktiga konsekvenser framförallt på ekonomin. 

 

Kostnaderna för  värmen har överstigit det mesta och dessutom har  Mälarenergi höjt 

sina avgifter vilket gör att även föreningen måste höja avgifterna för värmen med 10 

% from 1 juli 2010.  Exempel vad detta innebär för olika lägenhetstyper ses nedan 

 

 1 rok   53 m2 höjs med      45,18 kr        Total kostnad  2 767 

 2 rok   65 m2 höjs med  55,41 kr  Total kostnad  3 497 

 3 rok   90 m2 höjs med  76,72 kr  Total kostnad  4 707 

 4 rok 104m2 höjs med 88,66 kr  Total kostnad  5 596 

LEKPLATSER 
 

Det har kommit en ny lag om 

tillsyn av lekplatserna. Styrelsen 

skulle därför behöva hjälp av Er 

föräldrar, vars barn leker på om-

rådet. Vi behöver någon som tit-

tar till lekplatsen lite extra för att 

se att inga lekredskap är trasiga. 

Hör av Dig till exp. om Du är in-

tresserad, så får Du veta mer.  

TVÄTT-PRIS 
 

På grund av ökade priser, både för 

förbrukningskostnader och underhåll 

på våra tvättmaskiner, kommer priset 

att höjas till 7 kronor per markering 

from 1 juli 2010.  



Styrelsen vill även passa på att 
önska samtliga boende en riktigt 
skön sommar! 

EXP. ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN 
 

From den 28 juni - 30 augusti  

kommer exp att ha följande öppettider: 

Tisdagar 7-10 

Onsdagar 14-16 

Torsdagar 7-10 

STAMBYTET ÄR ÖVER 
 

Nu är stambytet över och det allra mesta är färdigt. 

Vad som återstår är några balkonger på Lövhagsgatan vars panel skall må-

las, några besiktningsanmärkningar som skall fixas. Dessutom skall mar-

ken på Lövhagsgatan återställas.  

VAD HÄNDER PÅ  PARKERINGEN 
 

Som Ni säkert har sett så har ytterväggarna rests och inredningen kan på-

börjas när som helst. Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet.  
Ni vet väl att huset kommer att innehålla: 

   

 

Husvagnsplatserna kommer att flyt-

tas till norra sidan av parkeringen. 

Det har gjorts två nya infarter till 

den delen av parkeringen. From 1 

okt skall den parkeringen utnyttjas 

av husvagnsägarna och därefter 

kommer gamla husvagnsparkering-

en att märkas upp för bilparkering. 

en relaxavdelning med  

bastu och bubbelpool,  
 

ett övernattningsrum  

för Era långväga gäster 
 

och en samlingslokal för ca 60 personer.  

From 1 juli höjs taxan för gäst-

parkeringen till 2 kr per timme 

max 25 kr /dygn.  

Avgiftsperiod är mellan 06-24. 


