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Gragestädning
Tack alla ni som flyttade era bilar. Tyvärr var det 9 styck medlemmar som 

inte flyttade sina bilar, vilket vi inte tycker är ok. Det finns flera orsaker till att 

vi måste flytta bilarna, nämligen det kostar pengar för oss alla, det behövs 

ta bort giftiga partiklar på golvet som bilarna lämnar efter sig.

Höjning av utdebitering av hushållsel
Vi har de senaste fyra åren haft samma utdebitering av elen per kWh p 1,29 

kr. Mycket av elen vi köper handlas på lång sikt men nu börjar de successiva 

höjningarna på marknaden slå igenom. Vi befinner oss också i elområde 4 

som är det dyraste.

Vi tvingas därför höja utdebiteringen till 1,70 kr/kWh från och med den  

1 juni 2022. Av detta är ca 70 öre själva elpriset som vi kan påverka, reste-

rande är rörlig avgift för distribution, diverse skatter och moms. Den fasta 

avgiften för abonnemanget tas som tidigare gemensamt via föreningen.

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 17 maj 2022

Anita Nordstedt-Sparrvik  ...............  Ledamot ocn ordförande 

Lennart Isacsson  ....................................  Ledamot och vice ordförande

Hassan Hashemian  ..............................  Ledamot

Roland Andersson  ................................  Ledamot

Josefin Lepp  ..............................................  Ledamot

Per Lundahl  ................................................  Ledamot, Riksbyggens förvaltare

Rakel Thunander ....................................  Suppleant

Ulf Källström  .............................................  Suppleant

Frank Fagerlund  .....................................  Suppleant, Riksbyggens ekonom

Föreningens revisorer
Christina Mellberg  ................................  Föreningens revisor

Emil Pålsson  ...............................................  Föreningens revisor suppleant

Valberedning 2023
Lena Isaksson  ...........................................  Sammankallande

Erik Olin

Louise Lindberg
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Sopsug i trapphus - sophantering
Någon har i en av sopsugarna i fastigheten slängt in grovsopor, bl a kar-

tonger. Detta förorsakade ett stort stopp och som kostade föreningen 

1.021 kronor att åtgärda. Vi ber er att inte göra så här, på sikt genererar 

detta att årsavgifterna måste höjas. Det borde ligga i allas intresse att han-

tera våra sopor ordentligt.

Vi har ju två miljörum där vi har möjlighet att sortera och kasta våra sopor.

Kommande styrelsemöten
Tisdagen den 23 augusti, tisdagen den 27 september, tisdagen den 25 ok-

tober och tisdagen den 29 november alla 2022 med början kl 17.30. 

Styrelsen vill också passa på att önska alla 

en f in och solig sommar!
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