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Våra klubbar
Från och med marsnumret kommer våra 
klubbar att ha varsin spalt där de berättar om 
sin verksamhet och när de har sina träffar.

VÄVKLUBBEN VÄLKOMNAR NYA 
MEDLEMMAR!
Både nybörjare och erfarna.
Vi har alltid en enkel väv uppsatt för 
nybörjare och man väver när det passar en 
själv.
Kom gärna ner till vävlokalen 
Harpsundsvägen 139, ingång från 
parkvägen, där vi träffas
en gång i månaden för att prata om nya 
vävar.
Eller ring till Kerstin Carlsson 749 62 
51 eller Aino Oskarsson 99 62 22.

Under 2010 är träffarna:
6 december i vävlokalen klockan 19:30

Säljes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 
sälja. hogdalen.trollharpan@bredband.net

Mountainbike 26” med punktering säljes för  
500 kr kontakta Lotta telnr: 070-650 52 26

Köpes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 
köpa. hogdalen.trollharpan@bredband.net

Bytes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 
byta. hogdalen.trollharpan@bredband.net

Skänkes:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 
skänka. 6 december i vävlokalen klockan 19:30

Under 2011 är träffarna:
10 januari ,7 februari,7 mars,4 april, 2 maj 
och 7 juni
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Vår el
Vi har bytt elleverantör från Fortum till Luleå 
Energi för att bli mer miljövänliga. De 
levererar grön el (vind och vattenkraft).

Försäkringar
Tänk på att ni bör ha hemförsäkringar med 
bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget  
reglerar reparation- och underhållsanvar i 
din lägenhet, något som inte vanliga 
hemförsäkringen täcker. Det är för ert eget 
bästa om någonting händer, annars får ni 
själva stå för hela kostnaden.

Efterlysningar:
Här kan ni skicka in om det är något ni vill 
efterlysa. 
hogdalen.trollharpan@bredband.net

Styrelsen söker datakunniga!

Föreningen har för närvarande två lediga 
förråd på ca 16 kvm. Ni som har behov av 
förråd,  kontakta Marianne Cedergren på 
telefonnummer 08-785 33 96 eller 
marianne.cedergren@stockholm.hsb.se

skänka. 
hogdalen.trollharpan@bredband.net



Nästa års Trollharpan
Vi kommer att dela ut dessa datum nästa år.

Budget 2011
Styrelsen har behandlat budgeten för 2011 
och utifrån den behöver vi inte höja 
årsavgiften som det ser ut i nuläget.
Vi justerar in värmen för att få en optimal 
värmefördelning så vi kan spara pengar.
Kostnaden för gemensamhetsel har ökat 
vilket innebär att vi höjer priset från 1,15 till 
1,30 kr per kilowattimme. Framöver skall fler 
parkeringsplatser tas fram.
Putsskador håller på att undersökas och 
kommer att åtgärdas under 2011.

Maskinisterna informerar
Julgranarna kommer upp till den första 
advent.
Tänk på att slänga julgranarna bakom 
panncentralen.

Styrelsen önskar 
God Jul och Gott Nytt År

Parkingsplatserna
Inför kommande vintersäsong vill vi påminna 
om att varje bostadsrättsinnehavare är 
skyldig att vid behov skotta snö och hålla 
rent på sin förhyrda parkeringsplats.
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Vi kommer att dela ut dessa datum nästa år.

Välkommen med ditt bidrag senast 2 mars. 
Numret delas ut 8-20 mars

Välkommen med ditt bidrag senast 2 juni. 
Numret delas ut 17-19 juni.

Välkommen med ditt bidrag senast  2 
september. Numret delas ut 16-18 
september.

Välkommen med ditt bidrag senast  2 
november. Numret delas ut 18-20 
november.

Sänd in ditt bidrag till 
hogdalen.trollharpan@bredband.net


