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Sänkt ränta för föreningen!

Efter att ha tagit in offerter från ett flertal banker har vi lyckats förhandla ner räntan på föreningens lån hos
Nordea. Vår tidigare rörliga ränta låg på 2,75%. Den nya avtalade räntan ligger på 1,919%.

Fasadarbete
Vi har under maj och juni månad gjort en besiktning av våra fasader och efter det bland annat låtit utföra
reparationer av större fasadsprickor. Vår bedömning efter det utförda arbetet är att våra fasader nu kommer att
stå sig i minst 5 år till, då en ny besiktning bör utföras.

Balkonger
Som tidigare informerats har det utförts en besiktning på balkongerna i några utvalda portar. Detta för att få en
övergripande bild av statusen på balkongerna. Efter denna besiktning kan vi konstatera att majoriteten antingen
behöver lagas eller gjutas om. Vi uppskattar denna kostnad till 4 milj. kr. Vi kommer under en snar framtid att
påbörja upphandlingen för att kunna få arbetet påbörjat under nästa år.

Källarräcken utomhus

För att förhindra sönderrostning så har våra utvändiga trappräcken målats och är nu fina igen.

Extrastämma
På vår årsstämma togs ett första beslut angående kollektivt TV-avtal samt stadgändring. För att kunna gå vidare
med detta behövs ytterligare ett formellt beslut. Därför hålls en extrastämma den 28 augusti kl 19.00 (inskrivning
18.30) i föreningslokalen. Separat kallelse går ut senare.

Grannsamverkan under sommaren
Nu när det är varmare ute kan det vara lockande att ställa upp portarna. Vi ber er undvika detta i
brottsförebyggande syfte. Föreningen har inga större pågående ärenden så endast de boende och deras gäster
bör röra sig i trappuppgångarna. Vi kan även hjälpas åt att hålla koll när grannarna är bortresta för eventuella
inbrottsförsök. Var observant på vilka du släpper in i porten.

Gårdsfest!

Den 6 september gör vi ett nytt försök med gårdsfest. Vi ses för en
välkomstdrink vid kl 17. Ta med vad ni önskar äta och dricka så ser vi
till att hålla grillen varm. Den här gången låter vi heller inte vädret
sätta stopp utan ser till att ordna med partytält. Hoppas vi ses!
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