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Information om avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 3% från 1 september 2022. Styrelsen har som 

utgångspunkt att avgifterna bör höjas lite per år för att undvika enskilda större höjningar. Föreningen 

har brutet kalenderår, därav en höjning redan från september 2022.  Avgiften för garageplatser höjs 

enligt avtal med 10 kr. 

 
Renovering av tak och fasad 
Renovering är nu i full gång. Hus A, Bodekullsgången 21 A-B och Hus B, Bodekullsgången 19 A-C 

har fått ställningar monterade. Arbetet för husen är planerade att pågå fram till jul. Man får ta höjd för 

att det under dagtid kommer att pågå arbete och höga ljud fram tills året är slut. 

Byggentreprenören har börjat montera staket runt ställningarna. Tänk även på att inga cyklar ska stå 

kvar vid gräset inne på gården. Området kommer att spärras av och användas för att förvara 

byggmaterial. Cyklar flyttas med fördel upp till pingisbordet. Se information uppsatt vid cyklarna. 

Ta gärna kontakt med styrelsen om det uppkommer frågor eller problem under renoveringen. Vi för 

dialog med byggentreprenören om de problem som lyfts till styrelsen. 

 
Telenor Bredband 500/500 
Styrelsen har tecknat ett nytt gruppanslutningsavtal med Telenor. Avtalet innebär att vi får en 

internetanslutning som är mycket snabbare. Alla medlemmar har möjlighet att låna router av Telenor 

för att få användning av höjda hastigheten. Föreningen hade abonnemang med Telenor sen tidigare så 

ingen aktivering måste göras. Tjänster du redan har förs över automatiskt till gruppanslutningen. Vid 

flytt ringer ni Telenor och meddelar detta så avslutas ert abonnemang samt hjälp med retur av lånad 

utrustning. 

Uppdateringen kommer att innebära mindre driftstörningar den 19 september.  

Du beställer routern/tv-boxen genom att ringa Telenor på 020 – 222 222. 

 
Behov av nya ledamöter till styrelsen 
Snart är det dags för årsstämma. Styrelsen vill i förväg lyfta vikten av att det finns valbara personer. 

En väl fungerande styrelse kräver att det hela tiden kommer till nya krafter. Ta gärna kontakt med 

valberedningen om ni känner er nyfikna på att ställa upp för föreningen i någon kapacitet.  

 
Container 
Nästa container för grovsopor och el-container kommer den 7 november 2022. Containern kommer 
att placeras på Abbekåsgatan. 
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