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Styrelsen 2013-2014

Våren är här
Nu äntligen verkar det som om våren är i antågande.
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Den nya styrelsen har haft sitt första arbetsmöte och vi ser redan nu att det kommer
att bli ett omfattande arbete för oss under verksamhetsåret. Bl a kommer vi att
verkställa de beslut som fattades på årsmötet. Vi har tillsatt arbetsgrupper gällande
översyn och upprustning av lekplatserna samt för översyn och test av ny belysning
för gårdarna. Dessutom kommer vi att få en ny person som kommer att ansvara för
vår hemsida. Vi kommer se till att hemsidan blir både bättre och mer omfattande
så den kan vara både informativ för medlemmarna samt en marknadsplats för
intresserade köpare.

VIKTIGT

Sista chansen gällande takvård till det avtalade priset
Vi har lyckats förlänga prisavtalet gällande Takvård med LA Takvård.
Följande priser gäller för beställning före den 1 maj.
Suteränghus
1 ½-planshus
Startavgift
700 kr
700 kr
Förbehandling
3 840 kr
3 120 kr
Takbehandling
5 100 kr
4 230 kr
ROT-avdrag
4 470 kr
3 675 kr
Du betalar

5 170 kr

4 375 kr

Beställning ska göras senast den 30 april till Mathias Kempe
På telefon 0707-341548
Vårstädning på gårdarna
Vi vill påminna alla om att i samband med vårstädningen se över och smörja
garageportarna. Det är av stor ekonomisk betydelse för oss alla att vi inte ska behöva
byta några garageportar inom de närmsta 10 åren beroende på bristande underhåll.
Att byta alla garageportar inom Samfälligheten skulle i dagsläget kosta c:a 800 000 kr

Gäller från o med
betalningen i april
Samfällighetsavgift
Månadsbetalning
1 350 kr
(alt 1 485 kr för de
som delbetalar
fiberanslutningen)
betalas senast:

Den siste i varje
månad
till Plusgirokonto
67 08 68-9

