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Årsavgiften 2008 
Årsavgiften för 2008 kommer att höjas med 2,5 %. Hyran för garageplatserna lämnas 
oförändrade. 
De främsta skälen till avgiftshöjningen är: 

• Vattenfall höjer priset för fjärrvärme med 8-10 %. Kostnaden för fjärrvärme är vår 
enskilt största kostnadspost förutom räntekostnaderna. Prognosen för 2007 är en 
kostnad på 350 000 kr. För år 2008 har vi budgeterat en kostnadsökning med 40 000 
kr till 390 000 kr. 

• Enligt ett riksdagsbeslut 2006 inkomstbeskattas föreningen från 1 januari 2007 endast 
för eventuella ränteintäkter. Som ett led i finansieringen av denna skattereform 
kommer räntebidragen successivt att sänkas och på sikt tas bort. Räntebidraget 2007 är 
243 000 kronor och för 2008 sänks det med 70 000 kr till 173 000 kr. 

• Föreningen har tre lån på fastigheten. I februari 2008 ska omförhandling ske av lånet 
på 12 mkr. Eftersom ränteläget nu är högre, kan vi redan nu se att räntekostnaden för 
lånet kommer att öka. Nuvarande ränta på lånet är 2,9 % och vi räknar med en ny ränta 
för 2008 på ca 5 %. Det ger ökade räntekostnader på ca 200 000 kr. 

Med hänsyn till att vi sänkte årsavgiften i april 2007 med 10 %, gör styrelsen bedömningen 
att höjningen för 2008 ändå är inom rimliga gränser.  

Julträff på gården söndagen 16 december 17:00 
Traditionsenligt kommer vi att ordna en informell träff på gården och bjuda på lite glögg och 
pepparkakor nu på söndag 16 december klockan 17:00. 
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Porttelefonerna utbytta 
Som en del kanske märkt har det varit några mindre fel på porttelefonerna och portkoderna. 
Dessa fel är nu åtgärdade av leverantören och detta har medfört, som uppmärksamma redan 
noterat, att snabbnumren på tavlorna vid porttelefonerna är utbytta. Portkoden är oförändrat 
samma som tidigare. 

Meddela din e-postadress till styrelsen 
Önskar du få information även som e-post så kan du meddela din e-postadress till styrelsen. 
Vi kommergivetvis att inte sprida den vidare så att ni icke skall drabbas av oönskad spam. 

Nya i föreningen 
Aziza och Mohmmad Salim Mehho har övertagit lägenhet D51 efter Karin och Mikael 
Lagnebratt och tillträder 7 januari 2008. 
Vi önskar våra nya medlemmar varmt välkommna till föreningen. 
 
 

 
Vi önskar alla dessutom 

God Jul  
och 

Gott Nytt År 
 

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen    
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