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Takprojektet 
Som synes har projektet kommit i gång.  Efter styrelsens accepterat offert och 
skrivit kontrakt för detta projekt, har det skett ett antal förändringar i de 
ekonomiska förutsättningarna, något ingen kunnat sia om. Styrelsen går nu 
igenom och vänder på alla stenar för att inte avgiftshöjningarna ska bli för stora. 
Månadsavgiften kommer att höjas i jan 2023. Information om hur mycket kommer 
nästa månad. Alla föreningens utgifter granskas vad kan och behöver göras för att 
hålla dom nere. 
 
Månadsavgiften 
Månadsavgiften används bland annat  till renhållningen taxor, el och vatten 
avgifter, reparationer av maskiner i tvättstugan och betalning av föreningens lån. 
 
Sopsortering  
Med tanke på bilder och text om soprummen på Facebook. Så är det av största vikt 
att vi alla boende gör det vi kan för att hålla alla föreningens kostnader nere.  
Se därför till att lägga det som kan återvinnas i rätt kärl. Lägg inte dina matrester i 
plastpåse. 
Renhållarna gör stickkontroller i de bruna tunnorna och ligger det fel saker i dem, 
får föreningen en straffavgift, som i slutändan  drabbar oss alla med 
avgiftshöjningar. 
 
Entreprenör information 
Entreprenören ska informera de boende om vad som berör dem i takprojektet med 
lapp i brevlådan. Ibland sker saker snabbt och då kommer ni berörda att få 
information via e-post. 
Så det kan vara bra att du kollar av din e-post, som du uppgivit på blanketten du 
lämnade in i juni. 
 
Radonsugar 
Det finns elva radonsugar i föreningens område. Dessa suger ur den markradon 
som finns i området. Det är därför viktigt att Du som har en sådan placerad vid din 
lägenhet kontrollerar att den fungerar. Det ska blåsa i den, gör det inte det anmäl 
till vicevärden. 
Radonmätningarna som genomförts ligger under gränsvärden, men står en sug så 
ökar markradonet i lägenheterna.  
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