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Ekonomin i föreningen är mycket god. 
Vid den årliga genomgången av budget för 2017 konstaterar styrelsen att vi kan nu sänka våra 
årsavgifter för 2017. Styrelsen har vid sitt budgetmöte beslutat att sänka månadsavgiften 
med 15%.  Detta gäller dock inte garageplatserna. 
Anledning till sänkningen  är framförallt den låga räntenivån som gäller. Enligt marknadernas 
prognoser, så väntas inga räntehöjningar för än tidigast 2018. 
Känns ju onekligen mycket bra att vi gör denna stora sänkning av månadskostnaderna för var 
och en. 

Julglögg söndagen den18 december klockan 16:00 

 

 
Klockan 16:00 söndagen den 18 december anordnar vi traditionsenligt 
vår träff då vi bjuder på glögg och pepparkakor. 
 
Vi samlas vid julgranen och hoppas på ett fint väder, gärna med lite snö. 
Alla medlemmar med anhöriga hälsas välkomna 

Ansvarsområden 
I styrelsen har vi delat upp olika ansvarsområden för styrelseledamöterna. Vi kommer inom 
kort att på vår hemsida lägga ut en lista på vad var och en har för ansvarsområden. Vi vill med 
detta att ni alla tar direkt kontakt med ansvarig styrelseledamot om ni behöver hjälp eller 
fråga något om aktuellt ämne. 
 

Information om garaget. 
Vi kommer att inom kort komma ut med information kring uthyrningen av våra 
parkeringsplatser. Vi behöver förtydliga vad som gäller, eftersom vi i år har haft många 
försäljningar av lägenheter och behov att hyra parkeringsplatser. 
 
För er som har eller står i begrepp på att investera i en miljövänlig bil (el- eller hybrid)så vill 
vi berätta att det inom Samfälligheten Väveriet pågår ett projekt att på lämplig plats i garaget 
installera fyra laddningsstationer. Detta kommer att innebära att man endast använder 
stationerna under laddning, därefter får man parkera bilen på sin ordinarie p-plats. En ansökan 
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om bidrag från Naturvårdsverket har gjorts. Mer information kommer, när vi fått besked från 
Naturvårdsverket och kan detaljplanera för laddningsplatserna.  
Detta kan innebär att vi i vår bostadsrättsförening kommer att få göra en del omflyttningar för 
3 av de p-platser som berörs. Vi kommer att få tillgång till 3 nya p-platser, vilket innebär att 
Brf Kungsängen 2-4 skall avvara p-plats till vår förening.  

Portkod 
Nu är det återigen dags för ny portkod. 
Den 3 november kommer vi att byta koden. Uppgift om den nya koden kommer att finnas i 
din brevlåda. Informationen kommer även att finnas på e-posten som skickas ut angående 
informationsbladet. 

Nya i föreningen 
Jan Bahade har köpt lägenheten B31 (1201) av Kjellgren och flyttade in 2016-02-12. 
Gustaf Osterman har köpt lägenheten D62 (1502) av Andersson/Östman och flyttade in 2016-
05-02. 
Eva och Michael Green har köpt lägenheten C71 (1601) av Nordman/Näsman och flyttade in 
2016-06-02. 
Johanna Parviainen och Victor Holmqvist har köpt lägenheten C51 (1401) av Smedmyr och 
flyttade in 2016-07-26. 
Sara Engström och Joakim Isheden har köpt lägenheten D42 (1302) av Freme och flyttade in 
2016-08-29. 
Tove Engvall har köpt lägenheten D11 (1001) av Larsson och flyttade in 2016-09-29. 
Lisa Rooth och Arvid Hellquist har köpt lägenheten B63 (1503) av Ramtoft och flyttade in 
2016-10-05. 
Johan och Leif Landgren har köpt lägenheten C31 (1201) av Jans/Holmberg och flyttar in 
2016-11-11. 
Per Bergfors har köpt lägenheten D41 (1301) av Tapper och flyttar in 2016-11-15. 
Afsar Shadan Far har köpt lägenheten B11 (1001) av Sweno och flyttar in 2016-12-28. 
 
Vi önskar alla våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. 
 
Hoppas att vi alla ses på julglögg den 18 december. 
 
 

 


