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Så här
kan det
också se
ut hos
oss, som
2016.
Det där
vita
kallas
snö, om
någon
undrar.

Samma hyra nästa år
Samma avgift för tredje året i rad! Föreningens ekonomi är fortsatt god, mycket tack
vare de låga räntorna. Styrelsen tycker inte att
vi behöver höja månadsavgiften.
Dessutom har föreningen amorterat 1,5
miljoner kr under året, vilket är en halv miljon
mer än budgeterat.
Skulderna är nere under 60 miljoner. Räntan
är drygt tio procent av föreningens utgifter.

Så blir sopgubben glad x 3
1. Sophämtarna ber oss att ställa behållarna
med handtagen inåt rummet, och med stängda lock förstås. Vi vill ju inte ha tillbaka råttorna.
2. Grejer med sladd får vi köra till Returen
själva, och en del annat som inte passar i sorteringskärlen.
3. Jättestora kartonger funkar inte heller, vik
ihop dem och kör dem till Returen. Och ta
gärna med alla julklappsrester så vi inte fyller
soprummen helt.

Hur suddig är din teve?
En del av oss har haft dålig bild på teven till
och från. Vi har kontaktat Comhem. Det är
viktigt att var och en av oss själva ringer till
Comhem när det strular. Numret är 90 222.
Och ett tips: Antennkabeln kan faktiskt
åldras. Testa att köpa en ny!

Ny ”hemlig” pir
Sjöfartsverket planerar att byta ut stenpiren
vid kanalinfarten mot flytbryggor. Det kanske
kan bli bra, men styrelsen har skrivit och protesterat mot att vi som bor intill inte har fått
vara med och tycka.

Inga solceller ännu
En utredning om att sätta solceller på taket är
klar. Styrelsen ser inte att det kan ge vinst.
Frågan kan väckas igen nästa gång taket ska
renoveras.

Kort sagt
•

Varning för eld ‒ och vatten

Skulpturbänken Charlotta vid lusthuset
har fått sprickor. Konstnären själv, Erik
Matteoni, kommer och lagar i vår.
Åke Jönsson berättar i ett dokument om
hans och bortgångna Doris Gezelius jobb
med ”Viksängsporten”, stenpartiet i
slänten bakom nr 26. Storyn finns på vår
hemsida snart.

Skaffa gärna brandsläckare och brandfilt, var
försiktig med mobilladdare ‒ och glöm inte att
släcka i staken!
Vatten kan också ge svåra skador. En rörkoppling som står och droppar kan orsaka
stora och dyra skador. Kjell & Co säljer vattenlarm som kan läggas under diskbänken.

God Jul och Gott Nytt År från styrelsen!

Slänten uppgraderad

Vem söker du?

Slänten vid trappan ovanför nr 26 har haft
skador på växterna. Nu är blottorna ifyllda
med samma och andra växter som förhoppningsvis ska täcka ”flinten”.
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