
Vi har öppet, vi är till för Er
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 
tisdagen den 28/1, 18.00

Har ni något ni som behöver tas upp på ett 
styrelsemöte är det detta datum som gäller. 

Ett sätt att nå styrelsen på är via mail på 
adress info@ingegerd.com.

Men ni är också välkomna att besöka oss de 
första 15 minuterna av våra styrelsemöten för 
att träffa oss, ställa frågor och få svar på dem, 
eller framföra funderingar eller önskemål.

Styrelsemöte håller vi i föreningslokalen.

Välkomna!
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Naturvårdsverkets svar
Som vi tidigare har informerat om har vi ansökt 
om bidrag för installationen av våra fem 
laddstationer. 

Vi har nu fått svar, vi får max bidrag, 60 000:-, 
dvs 50 % av vår kostnad.

Även vi gillar platta paket
Det är inte bara IKEA som tycker det utan det 
tycker även vi och NSR.  Men tänk på att alltid 
skära ner kartongerna så att de tar minimalt 
med plats i våra bingar.

Större inköp (storleksmässigt) som har 
emballerats väl och som resulterar i onormalt 
mycket emballage ser vi medlemmar själv till 
att det kommer till tippen. Detta för att övriga 
medlemmar ska få plats med sitt skräp.

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:
191219   Caroline & Joel Havsljung, 45 A

Ingen avgiftshöjning 2020
Styrelsen har beslutat ett 
behålla avgifterna, dvs 
hyran, på oförändrad nivå 
även nästa år.

Kolla brandvarnaren
Kontrollera att brandvarnaren 
fungerar som den ska. Levande ljus 
har hög mysfaktor men även hög 
riskfaktor. 

Festligt ändå
Inför stundande årsskifte vill åter
påminna om att det inte är tillåtet att 
avfyra raketer inom området. Vi har
tidigare haft incidenter med oönskade 
effekter och kostnader.

Klart spännande
Vi är klara med installationen av fem 
laddstationer, tre i garage och två 
parkeringsplatser ute. Tilläggskostnaden 
för att hyra någon av dessa platser blir 
150 kr/mån, debiteringen av el följer 
självkostnadspriset per kWh. 
Intresserade kan kontakta styrelsen.

Bonus / Malus
Regeringen skärper skatten ytterligare för de bilar som
enligt miljöpartiet kan kallas klimatvärstingar.
Läs mer här.

Miljöpolicy & Miljöplan
Vid föreningsstämman fick vi 
en uppmaning att upprätta en 
sådan. Den är nu klar, kolla in 
den här. 
Den finns även på hemsidan.
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