Ingegerdsbladet
Nr 8-2002
årgång nr 3

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 hjärtat så kontakta ordföranden..

Årsavgifterna höjs med 1% fr.o.m. 2003-01-01.
Kostnaderna stiger. Enbart fjärrvärmekostnaden stiger mer är avgiftshöjningen. Dessutom höjs energiskatten på el. Sophanteringen är en
kostnadspost som höjs årligen. Det är styrelsens förhoppning, att vi skall
slippa chockhöjningar framöver, därför höjs avgiften med 1%. Även hyran
för garage och parkeringsplatser höjs med 1%.

Betr. friggebodar, plank m.m.
Efter kontakter med Stadsbyggnadskontoret, får vi tyvärr meddela, att i en
bostadsrättsförening får man inte bygga någon friggebod utan byggnadslov.
Detta undantaget gäller bara fastigheter, som är bebyggda med småhus. Att
större delen av vår fastighet är taxerad som småhus hjälper inte.
• Det vi får bygga är staket – max 110 cm högt! (och glöm inte tala med
grannen även i detta fallet!)

Välkomna till föreningen säger vi till:
Läg nr 7 Britt Dahl
Läg nr 9 Mijana och Negovan Zekic
Läg nr 29 Per Gustavsson
Läg nr 44 Monia och Jon Jarnsäter
Läg nr 58 Maggie och Johani Lämsä
Läg nr 60 Bengt Larsson
Anita och Per Andersson har flyttat från läg nr 9 till 26

Bilaga:
autogiroanmälan.
Lämna in den
snarast (till 57A)
om Du vill betala
avgiften via
autogiro fr.o.m.
31/12-02.

Fr.o.m. 31/12-02 skall årsavgiften betalas till föreningen bankgiro nr 5460-7338.
Du som inte väljer autogiro kommer att få OCR-avier, vilket innebär, att Du kan betala
avgiften som tidigare (personkonto, privatgiro, Internet, bank o.dyl.).
OBS! om Du väljer autogiro, så måste Du erhålla bekräftelser både från föreningen och
bankgirot. Fram till dess måste Du själv betala in Din avgift.
Har Du frågor hör av Dig till Jan-Erik Nilsson tel 042-13 58 38 el mail – se nedan.
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