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Månadsavgift 2018
Styrelsen har beslutat om budgeten för 2018. Föreningens
ekonomi är bra och därför har styrelsen beslutat att låta
månadsavgiften vara oförändrad, d.v.s. det blir ingen
höjning av månadsavgiften 2018.

Störningsjour och Tittögon
Styrelsen har beslutat om två trygghetsskapande åtgärder i föreningen:
1) Det har varit upprepade störningar sena kvällar och nätter för boende inom
föreningen. Styrelsen har därför beslutat att införa en Störningsjour genom ett
tillägg till vårt avtal med G4S som också sköter vår fastighetsjour. Vid störningar
kan boende ringa för att tillkalla väktare och de kan vid behov tillkalla polis.
Styrelsen får dokumentation för varje störning väktarna blir kallade till.
Störningsjouren är aktiv från och med 1 januari 2018 och telefonnumret är
070-685 38 19.
2) Styrelsen har även beslutat om att alla ytterdörrar ska förses med tittögon. Mer
information kommer i slutet av januari i era brevlådor om hur och när detta
kommer att ske.

Snöskottning
Flera boende i föreningen har av olika skäl problem med att hålla sina ingångar rena från
snö. Styrelsen skulle vilja uppmana grannar att i största möjliga mån hjälpa varandra med
detta.
I det fall detta inte går, vill styrelsen informera om att det finns ett flertal serviceföretag
som skulle kunna sköta snöskottning, t.ex.:
Veterankraft (090-999 44 00)
Senioruthyrning (090-12 82 12)
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Parkeringsavgifter, besöksparkeringar
Styrelsen gjorde vid senaste mötet en översyn av avgifterna för besöksparkeringar. Det
beslutades att från och med 1 januari ändra dessa enligt nedanstående:

Timme
Dag
Vecka

1
2
3
4
5
6
7

Timmar
3 kr
6 kr
9 kr
12 kr
15 kr
18 kr
21 kr

Dagar
25 kr
50 kr
75 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

3 kr
25 kr
100 kr

8
9
10
11
12
13
14

Timmar
24 kr
25 kr
25 kr
25 kr
25 kr
25 kr
25 kr

Dagar
125 kr
150 kr
175 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

Det ska vara en sammanhängande period för att detta ska gälla. Om du t.ex. parkerar i 2
dagar, sedan avbryter din parkering i mobilen i någon timme för att sedan påbörja
parkering igen så är det en ny period som påbörjas.

Kvarterslokalen, bokningar
Margaretha Hörnberg har på ett förtjänstfullt sätt skött om vårt Kvartershus och bokningar.
Margareta har nu beslutat att lämna över detta uppdrag och styrelsen vill tacka henne för
det goda arbete hon gjort för föreningen.
Från och med 1 januari 2018 kommer Ulrika Marklund, tel. 070-245 13 86 att ta
över detta, så kontakta henne när du vill boka lokalen.

Papperssäckar för julpapper och snören
För att underlätta källsortering finns papperssäckar till julklappspapperet att hämta i
kvartersgården.
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Fyrverkerier inom Drittelns område
Det nya året närmar sig med stormsteg och vi uppmanar alla boende att inte skjuta
raketer och smällare inom området, då det medför en olycks- och skaderisk samt
att det stör grannarna och deras husdjur.

Byte av fläktar och ytterbelysning 2018
Det har under flera år varit klagomål rörande ventilationen i föreningens lägenheter.
Styrelsen har därför beslutat att under andra halvan av 2018 byta alla fläktaggregat i
lägenheterna. För detta kommer fonderade medel att användas. Mer information kommer
senare.
Ytterbelysningen kommer under 2018 att bytas ut mot LED-belysning som en
energibesparande åtgärd vilket minskar föreningens el-förbrukning.

Föreningsstämma 2018 och Motioner
Styrelsen beslutade vid senaste mötet om datum för Föreningsstämman 2018. Denna blir
24 april 2018. Skriv gärna redan nu in detta i era kalendrar. Kallelse, dagordning och
årsredovisning beräknas skickas ut i slutet av mars.
Motioner till Föreningsstämman ska lämnas senast 28 februari.
Motionerna kan skickas till styrelsen genom e-post (styrelsen@dritteln.ac.se) eller lämnas i
postlådan, Kvarterslokalen.

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!
önskar
Styrelsen
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