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Från senaste styrelsemötet (27/10-04) 
Styrelsen beslöt och diskuterade följande: 

• Avgifter och hyror höjes med 0,5% fr.o.m. 050101.  
• Budgeten antogs liksom uppdateringen av underhållsplanen. Budgeten finns på 

vår hemsida. 
• Skötselområden ventilerades, liksom ”metern utanför Din tomt”. Vissa områden 

sköts exemplarisk, andra någorlunda och några sköts dåligt!  
• Underhållsplanen för 2005: justering av fönster, årlig kontroll av fläktarna. Men 

vi funderar på att tidigarelägga ommålning av balkonger och trappor (den röda 
”tegelfärgen ser bedrövlig ut), samt vindskivorna. Sex kastanjeträd kommer 
också att bytas mot mindre träd (om någon har något förslag på träd: ring 070 
628 29 51). 

Höststädningen blir den 20/11 
Styrelsen hoppas på att alla ställer upp! 
Vi starter (kl 10) med våra egna områden och fortsätter med lekplatserna och hjälps åt 
tills allt är klart. Sedan blir det samling vid föreningslokalen med lite korv, läsk, någon 
varm dryck och eftersnack ca kl 12. 

Har ni hört? 
EU är ingen gurkböjarkoloss 
”Vi svenskar, och inte minst vi dalfolk, är så måna om vår identitet och upplever EU som ett hot mot den. Det är tydligen 
så svårt att förstå att det är precis tvärtom, att EU är en garant för minoriteterna. Ingen vill ge upp sin egen majstång. Det 
finns ingen majoritet inom EU, bara en samling minoriteter. Av någon anledning vill vi se EU som en maktfullkomlig 
gurkböjarkoloss när det istället är ett förhandlingsinstrument. En möjlighet att inom en frihets-, rätts- och fredsstat lösa 
våra konflikter. Superstaten däremot existerar bara i somligas önsketänkande.” 
Sagt av Marit Paulsson i en intervju i tidningen Relation. 
 

ROT-avdrag 
Riksdagen har nu beslutat om det s.k. ROT-avdraget. Det innebär att fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare kommer att 
kunna göra skatteavdrag för byggnadsarbeten (underhåll, reparation, om- och tillbyggnad) på det egna huset eller i lägenheten. 
Skatteavdraget blir 30 % av arbetskostnaden, men max 10.500 kr för småhus och 5.000 kr för bostadsrättslägenhet. För ägare 
till hyreshus blir avdraget högst 20.000 kr eller tre gången den fastighetsskatt som är beräknad för år 2004 när det gäller 
bostadsdelen.  
 
Reglerna träder i kraft den 1 november 2004 men skall tillämpas retroaktivt för byggnadsarbeten som har utförts under 
perioden den 15 april 2004 t.o.m. den 30 juni 2005 

Motioner till föreningens årsmöte (i mars el april) skall vara inlämnad till 
styrelsen före den 31/12. 


