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• Budget 2010. Föreningens prognos för 2009 års bokslut är att resultatet kommer att ge ett 

överskott motsvarande en avgiftsminskning av 2,6% (140 kr/mån för en 100 m² lägenhet). 
Styrelsens bedömning är att denna marginal är bra att ha för eventuella oförutsedda händelser. 
Styrelsen beslutar därför om oförändrad avgift för 2010.

• Fastighets- och bostadsrättsförsäkring. Styrelsen har gjort ny upphandling av 
fastighetsförsäkringen. Fem försäkringsbolag har lämnat offert. Styrelsen beslutar att antaga 
den billigaste offerten, som lämnats av bolaget if, vilket är samma som nuvarande. Nyhet är 
att försäkringen utökats med kollektivt bostadsrättstillägg.

• Kollektivt bostadsrättstillägg gäller samtliga lägenheter i fastigheten.
Det kollektiva bostadsrättstillägget omfattar egendom i bostadsrättslägenhet som
• bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är 

reparationsskyldig och underhållsskyldig för 
• fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat
• inglasad balkong eller altan samt tomtmark och växtlighet som bostadsrättshavaren har 

bekostat
Ovanstående innebär att du som bostadsrättshavare inte längre behöver bostadsrättstillägget i 
din hemförsäkring.
Kontakta  ditt hemförsäkringsbolag för att ta bort bostadsrättstillägget i din hemförsäkring. 
Den nya försäkringen gäller från  2009-12-01. 
Försäkringsgivare är if. Självrisken i bostadsrättsdelen är 1500 kr.
Vi återkommer med mer information om vart man skall vända sig vid skada mm.

• Sophanteringen. Några små enkla råd för att till höga kostnader slippa utöka antalet 
tömningar: ♥ Trampa på småkartonger ♥ Åk själv med Wellpapp, stora kartonger och annat 
skrymmande till återvinningsstationen ♥ Lägg aldrig mer i behållarna än att locket går att 
stänga. ♥ Om det är fullt använd reservsäck och ställ framför behållaren.

• Julgranständning. Inför första advent sätter vi upp våra julgranar och alla boende i Sjögården 
och Östra Kajen inbjuds till en samling vid lusthuset på innegården fredagen den 27 november 
kl 19.00. Ta med egen glögg och tilltugg. 
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