Priorn-Nytt januari 2018
Ny styrelse
På föreningens årsmöte i november valdes en ny styrelse, kontakta oss helst via
styrelsen@priorn.se, telefonnummer finns anslagna i trapphusen.
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Gunilla Eriksson, suppleant
Kristina Feldt, suppleant

Revisorer:
Barbro Hultgren, ordinarie
Roland Andersson, ordinarie
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Valberedning:
Gert-Olle Göransson
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Felanmälan- 010-44 23 000
Det har kommit frågor om hur felanmälningar ska ske. All felanmälan både dagtid och kvällar
samt helger ska gå via HSB jour. Telefonnumret som ska ringas är 010-44 23 000

Gemensam el
Årsmötet beslutade att införa gemensamt el-abonnemang i föreningen, övergången sker
genom att styrelsen anlitar ett gemensamt elbolag och att våra mätare byts ut. Mer
information kommer efterhand och ni ska som medlemmar inte göra något.

Avgiftshöjning
Styrelsen beslutade i höstas att höja avgifterna med 5 % den 1 januari 2018. Detta på grund
av reliningen och den höjda tomträttsavgälden. På grund av att HSBs administration gjorde
ett misstag så kommer avgiftshöjningen den 1 april istället.

Soprum och container
Vi kommer att ha en container för grovsopor den 9-11 mars. Det absolut inte tillåtet att sätta
grovsopor i vårt miljöhus. Ni måste transportera bort era egna sopor eller spara i er källare
tills vi har grovsopscontainer. Felplacerade sopor kan innebära att tömning inte sker av våra
andra kärl.

Sommarfest
Även om det nu är vinter och långt till sommaren så har vi beslutat att årets gårdsfest blir
den 16 juni.

Reliningen - nyckelåterlämning
Arbete är nu klart, endast några mätningar kvarstår. Era nycklar kommer att återlämnas
inom kort. Nycklarna lämnas i din brevlåda, vill du ha dem återlämnade på annat sätt
kontakta snarast styrelsen@priorn.se eller ring Anders Skans 072-555 91 09.

Detaljplan för granntomten
Bygglovet för den norra tomten (närmast konsthallen) utmed Pildammsvägen är nu klart och
bygget är återupptaget. När det gäller den södra tomten mitt mellan vår fastighet och
Pildammsvägen är ett förslag till detaljplan på väg mot beslut. Planen innebär att där byggs
en förskola i den södra delen, 18 meters friyta till vårt hus och bostadshus längs
Pildammsvägen. Se bild:

