
             HSB Brf Skotet Signalmatros december 2019  

 

Nu tändas tusen juleljus och med det levande ljus i många lägenheter. Tänk på att 

vara noga med att släcka dina ljus samt kontrollera de eventuellt extra brandvarnare 

som du kanske har därhemma. Pappstjärnor hänger i uppgångarna och återigen har 

vi lagt slingor av ljus i krukorna. Det är dock fortsatt väldigt mörkt så alla ljusslingor 

på balkongerna lyser upp vackert på gården. 

Det har uppstått en trivselgrupp i föreningen som består av Ann-Charlotte 

Widengren, Majken Brolén och Kerstin Eriksson. De har haft en glöggkväll i 

föreningslokalen. Det luktade glögg och pepparkakor i hela hus 15 och det stimmade 

och sorlade i föreningslokalen där många träffades över en kopp glögg med tilltugg 

Styrelsen har haft budgetmöte med vår ekonom från HSB. Vi kan återigen konstatera 

att ekonomin är så pass god att vi inte behöver höja några avgifter. 

Föreningen fortsätter att arbeta med  solpaneler på våra tak. Vi har tagit in HSB för 

att få hjälp med rätt företag samt för att ansöka om bidrag via Klimatklivet. Blir vi den 

första föreningen med solpaneler? Ja, eventuellt även om vår granne Brf Måskeskär 

har liknande planer efter vad vi förstår. 

Garagekontrakten i varmgaraget skall till nästa år vara helt uppsagda så att vi kan 

fortsätta planerna på att sätta upp laddningsstolpar för elbilar. Det är krångligare än 

ni tror för att få allt att falla påplats.  

Till kallgaraget hör uteplatser vid Östra Eriksbergsgatan. Där skall man framgent 

börja bygga hus, men även garage. Vid byggstart kommer de som har plats där att 

behöva parkera på annan aviserad plats. När bygget sedan är klart kommer vi att få 

plats i garaget. Vi håller fortfarande på att förhandla alla delar i det. 

De cyklar som gallrades ut vid förra gallringen kommer nu att skänkas till Lions som 

fixar cyklarna och sedan säljer dem begagnade och skänker pengarna  till 

behjärtansvärda ändamål.  

Till sist vill vi önska er en God Jul och ett Gott Nytt År och glöm inga ljus. För hur 

mörkt det än må vara, vill vi inte att husen står i ljusan låga!’ 

Johan , Solveig , Johannes, Jeanette och Andrea 



 

 


