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Bostadsrä�sföreningen

Vill påminna Er alla att Årsmötet detta år 
kommer att infalla tisdag 21 april.
Motioner inför mötet måste vara Styrelsen tillhanda senast den 13 mars. Detta efter-
som att vi måste ha tid för att ta ställning till inkomna motioner.

Åter igen måste vi ta upp detta med hur det ser ut i sophuset. Som tidigare meddelats 
kan inte stora skrymmande ting, som till exempel möbler, ställas in i huset. Ej heller 
sopor som det inte finns kärl för. Allt sådant ska fraktas till Återvinningscentralen som 
ligger mitt emot Gärdin och Persson.

Lösa hundar. Enligt Ordningslagen som trädde i kraft år 2003 står det att i Sverige får 
hundar i tätort inte vara lösa. En anledning till detta är människors hälsa. Är en person 
hundrädd handlar även det om hälsa. Vidare står i Ordningslagen att hundägaren alltid 
ska ha kontroll över hunden - dag som natt. 

Radonmätningarna som varit i våra fastigheter visar att radonvärdena i låghusen ligger 
över gränsvärdena. I höghuset ligger radonet under de angivna värdena.  Oktopal, det 
företag som genomförde mätningarna, och AFRY, som projekterar det jobb som nu 
måste påbörjas i våra låghus, har haft informationsmöte med oss i styrelsen. Ytterligare 
ett möte med dessa representanter kommer längre fram att hållas för alla boenden i 
föreningen.

När det gäller föreningens lån har vi nu flyttat över de sista stora lånen till Nordea 
eftersom vi där får mycket bättre ränta. Så nu har vi alla föreningens större lån hos 
Nordea.

Vi i styrelsen tittar nu på olika alternativ när det gäller Gruppanslutningar av alla 
lägenheter för bredband, telefoni och TV. Detta innebära att avgifterna kommer att 
läggas på hyran och samtidigt kommer det att bli mycket billigare och dessutom ökar 
värdet på lägenheterna. (Vi vet också att Telenor har gått runt för att sälja sina anslut-
ningar till Er som privatpersoner. Därför vill vi nu uppmana Er till att avvakta med att 
binda eventuella abonnemang).
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