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Så fortsätter Ingegerdsbladet på försök! Tanken är att efter varje styrelsemöte skall
detta blad komma ut. Men även DU har möjlighet att göra din röst hörd här, med en
liten annons eller typ ”Fri Talan”. Har Du något på hjärta så kontakta ordföranden..

Nya medlemmar:
Välkomna
Ylva och Mats Ekstrand i Läg nr 41
Reparationer av ”brunnarna” kommer att ske
under vecka 32 och 33.
Värmen kommer att vara avstängd under v 33. För att slippa besvär
med luftning av element – så STÄNG ALLA ELEMENTEN den
veckan så att vattnet finns kvar i dem.
Vecka 32 kommer följande lägenheter att beröras: 9, 20, 25, 27, 34, 35,
38, 46, 47, 54, 55, 57, 59 o 67.
Vecka 33 kommer läg. nr 2, 10, 42, 56 och 65 att åtgärdas.
OBS! Det kan uppstå andra olägenheter, som vi inte kan förutse.
Är Du inte hemma – lämna fullmakt så att rörläggarna kan arbeta
rationellt.
OBS! OM DU INTE ÄR HEMMA NÄR RÖRLÄGGAREN
KOMMER OCH INTE LÄMNAT FULLMAKT FÅR DU STÅ FÖR
DEN ÖKADE KOSTNADEN DET BLIR.
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Sophantering! Vårt ständiga problem.
Kostnaderna för sophanteringen ökade med 25% från 1999 till 2000!
Föreningen har låga kostnader tack vare frivilliga insatser. Ulf Jönsson tillbringar
minst ½ timme i soprummet och plockar upp efter DIG – varje dag! Om vi skulle
ha anställt någon utomstående (t.ex. från Riksbyggen) för detta blir kostnaden minst
600 kr (1,5 t/dag inkl restid).
5 dagar i veckan och 52 veckor = 152.000:- Kr/år. = + 175:-/månadshyra för Dig!
Vilket är mer än vad reparationerna på vattenledningar i brunnar kommer att kosta.
Bara för att vissa inte kan följa de enkla reglerna som finns.
Jag uppmanar därför DIG, som igår (30/7) ställde en massa datakartonger, att TA
HAND OM DINA KARTONGER! Antingen hemma eller så skär DU ner dem och
lägger dem i rätt binge, om inte det går ställer DU dem hopvikta snyggt och
prydligt vid sidan om bingen!
OM INTE DETTA SKER UPPMANAR JAG ALLA SKÖTSAMMA ATT ANGE
VEDERBÖRANDE TILL ORDFÖRANDEN. Det känns inte bra för mig att
utfärda denna uppmaning, men vi måste få bukt med dessa illojala personer, som
gör att ALLA kommer att drabbas av ökade kostnader.
Sophanteringskostnaderna kan vi tillsammans med små uppoffringar hålla nere!
Föreningen har andra kostnader, som inte kan styra. T.ex. energikostnaden, som
enligt tidningen kommer att öka med 7,5 %. Det är en bagatell att hålla sophanteringskostnaderna nere jämfört med energikostnaden.

KATTER skall hållas inne och om Du släpper ut Din
katt, måste DU hålla uppsikt! Om inte bättring sker
kommer vi att anmoda kommunen fånga in lösa
katter!
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