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Bästa medlem,  

 

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen, sammanfattar och 

skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Frekvensen kan variera beroende på vad som händer osv. Vi 

delar även ut brevet till Dig som inte har angett en e-postadress.  

 

Vårens städdag lördag den 7 maj 
 

Styrelsen inbjuder till vårens städdag som blir lördagen den 7 maj med start kl. 09.30. Närmare 

information kommer att delges medlemmarna när vi närmar oss den tidpunkten. 

 

Föreningsstämma den 17 maj 
 

Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen den 17 maj med start kl. 18.00. Kallelse med 

handlingar kommer att skickas ut i god tid före stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda 

senast den 19 april. Möteslokal blir denna gång matsalen hos Värmdö Tekniska Gymnasium, Edla 

Sofias gata 15. Vägbeskrivning kommer att skickas med kallelsen. 
 

Värmecentralerna uppgraderas 
 

Under en tid har arbetet pågått med att underhålla och uppgradera våra värmecentraler. Vi räknar med 

att vi genom detta kommer att få ett både driftsäkrare och effektivare värmesystem. Arbetet beräknas 

vara klart senast den 15 april. 

  

Årsavgifterna höjs 
 

Styrelsen har bestämt att avgifterna höjs med 5 % from 2022-07-01. 

 

Laddboxar 
 

Enkäten till våra medlemmar om behovet av laddbox visade att 7 medlemmar efterfrågar en 

laddmöjlighet i närtid (tom 2022). Styrelsen har därmed beställt 5 laddboxar (10 laddpunkter) med 

leverans under maj månad 2022.  

 

Instruktioner om användning och praktiska frågor kommer att hanteras under hand och i samråd med 

berörda medlemmar. 

 

Det bör poängteras att anslutning till det vanliga eluttaget är förbjudet av flera skäl. 

Försäkringsvillkoren gäller inte för dessa och tekniken är undermålig. Kontraktet som gäller för våra 

bilplatser anger också att uttagen inte får användas för andra syften än de avsedda. 

  

kanold.realportal.nu    
 

Vår ekonomiska förvaltare (Martin Kanold) har öppnat en portal som vi alla kan använda för att se den 

information som finns vad gäller varje lägenhet. Där kan Du också hämta utdrag ur 

lägenhetsförteckningen. Ta gärna en stund och titta över vad som finns där. 
 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
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