
2002-10-12  www.ingegerd.com 

 

 Ingegerdsbladet   Nr 7-2002 
           årgång nr 3 
 

NU ÄR DET TID ATT STÄNGA AV VATTNET TILL VATTENUTKASTAREN.  
GLÖM INTE ATT TA BORT VATTENSLANGEN OCH ALLA YTTRE 
KOPPLINGAR! 

Från föreningsmötet den 9:e oktober. 
 
Ny förvaltare  Det blir Jan-Erik Nilsson, som idag är ordförande i föreningen. 
                  I och med detta överlämnas ordförandeskapet, fram till föreningens  
                        årsmöte, till Ulf Jönsson, idag vice ordförande.  

För Dig innebär förändringen, att Du kommer att få nya avgifts/  
 hyresavier fr.o.m. siste december i år och om Du har/vill ha autogiro för 
hyran/avgiften, så måste Du lämna in en ny autogiro-anmälan till 
föreningen  (lägges i brevlådan hos 57A). Ny autogiroblankett kan Du 
hämta varje jour-onsdag i förenings-lokalen. 
Snöskottning, maskinsopning m.m. kommer fr.o.m. årsskiftet att skötas 
av Örestadsförvaltarna. 
Föreningen lämnar således Riksbyggen helt. 

Nyhet fr.o.m.  Föreningen har träffat avtal med Örestadsförvaltarna om att de skall  
idag utföra vissa mindre reparation till medlemmarna, se bifogade kopia av 
  avtalet. Principen är att föreningen betalar arbetskostnaden och  
 medlemmen betalar materialet.  
Felanmälan  lämnas skiftligt till förvaltaren (brevlådan 57 A). En bifogas och fler  
 kommer att finnas i soprummet. 
Skötsel  (och en meter utanför tomten) stöttes och blöttes. Alla tycker att det 
områnden är för jäkligt, att några inte sköter sina åtaganden, vilket kan leda till, att 
                       alla kommer att drabbas av avgiftshöjning på ca 5% - idagsläget. 
Årsavgiften.  De viktigaste posterna, som påverkar våra avgifter penetrerades. Helt 
                        klart är det så, att om vi alla sköter våra skötselåtaganden (gemensamma 
                       områden, utanför tomten, sophantering m.m.) kan vi troligen hålla avgifts- 
 höjningarna i schack. Styrelsen beslutar om årsavgiften på nästa  
                        sammanträde.   
Övrigt:   Flera medlemmar klagade på lösa katter. Flera uppmanade alla kattägare 

     att hålla sina katter inom den egna tomten.   
 Vissa häckar är för höga och skymmer sikten för cyklisterna. 

Höst-  är utsatt till den 9 november. Låt löven som ligger under buskarna ligga 
Städningen kvar, endast löv som kan flyga omkring räfsas upp. Det är viktigare att 

beskära buskarna.  
   


