
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Bokslut och budget 
Styrelsen behandlade vid mötet den 14 

november preliminärt resultat för 2012 

samt budget för 2013. 

Delårsrapporten per 31 okt tyder på 

god överensstämmelse med budget.  

Utifrån detta kommer styrelsen att 

föreslå oförändrade avgifter för 2013. 

 
Stadgarna 
Vid stämman 2012 antogs förändring av 

stadgan avseende val av ordförande.  

Den sidan som innehåller denna ändring 

i stadgarna §18 bifogas och bör bytas ut 

i lägenhetspärmen. 

HSB kommer med helt nya stadgar 

2013. Dessa kommer då att delas ut till 

alla bostadsrättshavarna i sin helhet. 

 

Sophantering 
Som påpekades i förra infobladet finns 

åtskilligt  som kan förbättras vad gäller 

sophanteringen.  

 
Några exempel att tänka på: 

 Ingen plast om papperspåsarna för 

matavfallet.  

 Färgat glas i behållare för ofärgat glas  

absolut förbjudet. (Skadar 

återvinningsprocessen) 

 I tidningsbehållarna ”allt som går att 

bläddra i”.Kuvert, brev mm i 

brännbart 

 All elektronik lämnas på sortergård 

 Spara volym, tryck ihop kartonger  

 

 

Parkeringsplatser/gästplatser 
Det har väckt viss oro att gästplatserna 

kommer att försvinna. Lugn det blir 

bättre! Kortfattat så här: 

1. Alla parkeringsrutor på Ö. Kajens 

och Sjögårdens områden på Pelar- 

Pollare- och Pylongatan numreras i 

nummerordning.  

2. Ett antal (fler än nu) är ”hyrda” av 

föreningarna och avsedda för våra 

gäster som lånar ett parkeringsbevis hos 

värden. 

3. Med parkeringbeviset i rutan kan 

gästen stå på parkeringen i 3 timmar. 

4. Boende kommer att få en lista på 

vilka platser som är ”besöksplatser” 

5. Alla andra som nu ställer sina bilar 

här och går till jobbet i ”city” eller 

kanske till Spira och därmed saknar 

parkeringsbevis kommer att ”lappas”. 

 

Dessa regler kommer att gälla så fort 

skyltningen är klar och parkerings-

bevisen är tryckta. 

 

 

Välkomna till Glöggpartyt på fredag 

den 1 december kl 17.00 

 

God Jul 
Önskar Styrelsen 
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