
  
I styrelsen ingår Harro Hinrichsen (teknik och underhåll), Lars Lundgren (vice ordförande), Ingvar Persson (ordförande) och Ingrid 
Sjökvist (sekreterare) samt suppleanterna Simon Eriksson (kassör), Saif Ghazal, Lola Magklara och Ragnar Samuelsson 

Information från styrelsemötet den 19 februari 2020 
 
Styrelsen sammanträdde den 19 februari och det 
här är vad vi pratade om: 
 
Ekonomin 
I april ska vi omsätta ett av våra lån och också 
amortera nästan 700 000 på det. Eftersom vår 
ekonomi är så god överväger vi att amortera 
ännu mer. Ju lägre lån vi har desto bättre möter 
vi kommande eventuella räntehöjningar.  
 
Elpriset fortsätter att rasa i landet. Detta förstås 
beroende på den milda vintern. Vi betalar just nu 
1,30 kr/kWh, lika mycket som varje lägenhet 
debiteras.  
 
Husen 
Om du behöver någon mer nyckel till din bostad 
ska du kontakta Harro Hinrichsen. Det är hos 
honom man kan hämta den rekvisition som ska 
lämnas hos låssmeden för att man ska kunna 
kvittera ut sin nyckel.  
 
Efter att vi företagit ljudmätning i ett par av våra 
lägenheter vet vi att husen är byggda så att 
ljudnivån i bostäderna ligger inom 
toleransgränserna.  
 
Vi ska kontakta företaget som sköter vår 
trappstädning för att omförhandla vårt avtal med 
dem, vilket vi gör varje år med i princip alla våra 
avtal. Bland annat vill vi veta vad de tror om att 
vi städar oftare under vintern och lite mer sällan 
under sommarmånaderna.  
 
Vi ska också kontakta Telge Återvinning som 
tömmer våra sopkärl för att eventuellt ändra på 
hur ofta respektive kärl töms. De för glas fylls 
inte på två veckor och om vi kan minska 
tömningsfrekvensen av dem kommer vi att spara 
pengar.  
 
Vi vill i sammanhanget påpeka att det finns kärl 
för allt sådant som vi kan slänga i våra soprum. 
Annat skräp måste var och en själv göra sig av 
med.  
 

 
Övrigt 
Årsstämma 2020 hålls den 7 maj kl 19 i Lina 
kyrka. Vi återkommer med kallelse och mer 
information.  
 
Alla nyinflyttade under 2019 kommer inom kort 
att bjudas in till en informell träff med styrelsen i 
samlingslokalen. Datum är bestämt till 4 mars kl 
19. Här finns utrymme för samtal och frågor och 
för förslag till styrelsen. 
 
Vårens städdag blir den 25 april. Boka redan nu 
dagen i almanackan. Då hjälps vi åt att kratta fram 
vår vackra miljö efter vinterns dvala.  
 
Redan nu kan vi glädjas åt en och annan 
vårblomma som vågar sig upp ur marken. I år har 
vi noterat en ny sådan, en lite gråaktig variant med 
mörk mitt, med helt platt blomställning, nån 
centimeter lång och halvcentimeter bred. Snusus 
Kuddus lär den heta. Dessvärre är den invasiv 
(invaderar och tar över annan växtlighet) och vi 
ber därför alla som ser den att dra upp den och 
slänga den i soporna. Den finns i stora sjok i 
gräsmattorna invid parkeringarna och tycks också 
kunna växa i asfalt, där den vid flera tillfällen 
noterats utanför entréerna.  
 
Glad vår, önskar styrelsen! Kontakta oss gärna. 
Uppgifter om kontaktpersonen i ditt hus finns i 
entrén.  
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