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Hej 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.  

Föreningsstämman 2021 

2021 års föreningsstämma kommer, som tidigare meddelats, att äga rum torsdag den 26 

augusti med start kl. 18.30. Lokal blir Kyrkettan, Svenska Kyrkans församlingslokal i 

Gustavsberg. 

 

Erforderliga handlingar kommer att skickas ut separat och läggas i medlemmarnas postboxar 

samt förmedlas via mail. Vi räknar med att kunna genomföra stämman på i stort sett samma 

sätt som tidigare år. Restriktionerna omkring pandemin räknar vi med har upphävts vid 

tidpunkten för stämmans genomförande. Skulle tveksamheter uppstå ber vi att få återkomma. 

Våra byggnader – kommande reparationer 

Byggnaderna är nu ca 12 år gamla och det finns behov för reparationer.  

 

Vi har fått offert från SBG-Byggen AB avseende målning av några gavlar samt reparation av 

puts och socklar. Vi måste också åtgärda bommarna vid norra delen av Kvarnhjulsvägen 

 

Arbetet skall genomföras snarast efter semestern – augusti/september. Vi kommer att lämna 

löpande information om tidsplanering 

Omläggning av lån 

Vi har under vintern/våren haft flera diskussioner med våra aktuella bankkontakter. I samband 

med det så har vi förhandlat fram nya förutsättningar för den belåning som föreningen har 

som grund för sin långsiktiga ekonomi, 

 

Två av våra lån på totalt 9 260 088 kr har nu bundits på 5 år till en fast ränta om 0,71 %. Det 

återstående lånet på 5 300 000 kr ligger rörligt till en ränta om 0,61 %. Samtliga lån har nu i 

hård konkurrens återbördats till Handelsbanken. 
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Läckande radiatorer 

Vi har haft ett par skador på radiatorerna som medfört vissa fuktskador och måste åtgärdas 

genom utbyte av såväl radiator som parkett. I dessa två fall har det blivit försäkringsärende 

som en del av lösningen. 

 

Vi uppmanar alla att vara uppmärksamma på fukt under elementen som kan tyda på 

begynnande läckage. 

Utrustning som tillhör lägenheten 

Vi vill påminna om att viss utrustning tillhör respektive lägenhet och skall alltså finnas kvar i 

lägenheten efter ägarbyte. Det gäller 1 st. router, 1 st. TV-box samt1 st. fjärrkontroll 

Soprummens nyttjande 

Enligt info från några av våra medlemmar finns det personer som missbrukar våra soprum och dumpar 

sina sopor hos oss trots att man faktiskt inte bor i vårt område. Håll ögonen på detta och informera 

styrelsen. 

Laddstolpar, laddbara hybridbilar samt elbilar 

Försäljningen av denna typ av bilar ökar i allt snabbare takt och därför måste vi nu börja planera för 

installation av laddstolpar. Vi önskar givetvis att utnyttja möjligheten till statliga bidrag. Vi ber alla 

våra medlemmar att indikera om önskan finns att få tillgång till laddstolpe Planering och installation 

gäller 2022. 

Aktuella mailadresser 

Vi från styrelsen ber Dig tänka på att meddela oss om Du ändrar Din e-postadress. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 
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