
Informationsbrev nr 83 November 2021 

 

Ekonomi 

Styrelsen beslutade, vid senaste styrelsemötet, om kommande budget inför verksamhetsåret 2022. Se 

närmare information om ekonomin i separata info.brev i respektive medlemmars brevlådor. 

Bredband 

Styrelsen fattade också beslut om framtida alternativa kostnadseffektiva lösning. Se närmare 

information i separata info.brev i respektive medlemmars brevlådor. 

Våra Lägenhetsnummer  

Det har varit viss förvirring om de olika lägenhetsnumren där vi har två parallella nummer på våra 

lägenheter. Bägge dessa nummer används idag. Skatteverkets nummerserier som börjar på 5XXX 

respektive 6XXX är de officiella numren som används vid KU55 deklaration, överlåtelser, 

kontrolluppgifter och i kontakter med mäklare med mera. Nummerserierna 08XX,09XX,10XX osv 

utgår från respektive trappuppgång, varför de alltid måste skrivas tillsammans med gatuadress och 

trappuppgång (samma nummer finns i 7A och 7B). Detta är Lantmäteriets lägenhetsnummer som 

används i folkbokföring, posthantering, ROT/RUT-bidrag osv. 

Underhållsplan. 

Styrelsen har under hösten genomfört en uppdatering av gällande underhållsplan och nu finns en plan 

för 2022. Arbetet ska utföras vidare så att styrelsen har ytterligare, dels en grov femårsplan, dels en 

plan på längre sikt som pekar ut väsentliga områden i fastigheten där särskild uppmärksamhet måste 

ske. 

Laddplatser i Garage. 

Under november kommer installation av nya laddplatser i garage Inloppet påbörjas. Några av oss 

kommer bli tvingade att byta P-platser. Aimo kommer kontakta alla berörda i god tid innan byta av P-

plats. 

Säkerhet i Garage 

Nya låsbleck har installerats på dörrarna till garaget varför vi hoppas minska risken för nya inbrott i 

garaget. Under hösten kommer även en kamera installeras vid infarten i garagen (på insidan). Vi 

hoppas slippa nya inbrott framöver.  

Tänk på att bevaka porten vid Er in- och utfart så obehöriga inte kommer in i garaget. 

Uppdaterade ordningsregler 

Uppdaterade ordningsregler publiceras på hemsidan. Önskvärt att alla tar del av dessa 

Bo Månsson lämnar tillfälligt styrelsen 

Bo Månsson lämnar tillfälligt styrelsen som ordinarie ledamot och efterträds av Anders Ohrbeck som 

också tills vidare är kontaktperson för fastigheten. 

 

Hälsningar, 

Styrelsen 


