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Höjda avgifter 2009
Föreningens budget för 2009 är nu fastställd och avgifterna beslutade. Ekonomin har
utvecklat sig bättre än vad vi befarade för ett år sedan och vi höjer avgifterna med 3 procent.
Det motsvarar ungefär den väntade kostnadsutvecklingen. Vi har inga lån som ska skrivas om
nästa år. Avgifterna 2009 blir så här:
Parhus
ca 5 979 kronor
Etagelägenheter
ca 5 889 kronor
Treor bottenvåning
ca 4 177 kronor
Tvåor
ca 3 636 kronor
Treor övervåning
ca 4 293 kronor

Glöm inte mötet om nytt förvaltningsavtal
Vi diskuterar vårt framtida förvaltningsavtal den 16 november kl. 18.00 till föreningslokalen
på Kamomillvägen 2 för att diskutera dessa frågor. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Vinterförvaring av cyklar
De som bor i treorna på övervåningen och som har sitt förråd en trappa upp får ställa sina
cyklar i det gula huset vid lekplatsen under vintern.

Vatten utomhus
Glöm inte stänga av vattnet utomhus så inte vattnet fryser och vi får vattenskador.

Återvinning och skräp
Vi har fortfarande problem med återvinningsrummet och även med soprummet. Bland annat
dyker det upp osorterat skräp som läggs på golvet i soprummet och i återvinningsrummet. Det
som ska återvinnas ska sorteras och läggas i respektive behållare. Den som har exempelvis
byggavfall eller farligt avfall måste själv slänga det på en återvinningscentral. Se information
på www.goteborg.se under Bygga och bo/Avfall och återvinning/Öppettider åvc. Vi har två
återvinningscentraler på Hisingen och det är gratis att lämna avfall sex gånger per år med
hjälp av ett ÅVC-kort som man får första gången man åker dit. Den som har frågor om hur
sorteringen går till får gärna kontakta Gabriela Dinu, gdinu@volvocars.com eller 53 15 06.

Snusar, fimpar och annat skräp
Släng snusar, fimpar och annat skräp i soporna och inte på marken, vare sig på vår egen mark
eller på den kommunala (trottoarer m.m.).

Information via mejl
20 av våra 34 hushåll får information från styrelsen via mejl. Vill du också ha information via
e-post i fortsättningen, anmäl det till Anna på anna.sjostrand@hotmail.com.

