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Hoppas alla haft en bra sommar trots alla Corona-restriktioner! Vi börjar vårt Infoblad med att hälsa 

följande nya medlemmar varmt välkomna till föreningen:  Oscar Bryvall i Lgh 1701, Jaquelin Reimer och 

Jonatan Ernberg i Lgh 1202 samt Jennifer Johansson Malm och Gustav Fjaestad i Lgh 1302, vi hoppas att 

ni kommer att trivas!  

Indragning av fibernät Styrelsen har behandlat frågan om föreningen skulle kunna stå för kostnaden för 
indragning av fiber till alla. Problemet är att de priser som gäller innefattar Rut- och Rotavdrag samt 
moms, vilket gör att alla lägenhetsinnehavare måste teckna avtalet direkt med Open Infra AB. 
Föreningen kan inte heller subventionera medlemmarna genom att ge bidrag om 5 900 kronor för 
installationen p.g.a. gällande skatteregler. Medlemmen skulle nämligen beskattas för bidraget och 
föreningen betala sociala avgifter på beloppet. Detta gör att de medlemmar som önskar indragning av 
fibernätet får stå för det själva. 

Installation av bergvärme har diskuterats i styrelsen under en längre tid. Offerter har inhämtats och 
styrelsen kommer att kalla till en extra föreningsstämma en lördag eftermiddag i oktober för att 
medlemmarna ska kunna fatta beslut om investeringen. Kallelse med information om kostnader etc. 
kommer att delas ut till varje hushåll. Mötet kommer att hållas utomhus. 

Höststädning lördagen den 7 november kl. 10-13. Trädgården rensas och krattas, cykel- och soprum 
städas liksom källar- och vindsgångar. Passa på och sortera och städa bort sådant ni inte själva vill ha 
kvar i era förråd. En container kommer att finnas på plats. Inget miljöfarligt får slängas i containern. 
Dryck kommer att finnas tillgänglig, men den sedvanliga samlingen efteråt uteblir i år pga smittorisken!  

Staket mellan Bodalsv.10 och 8 kommer att sättas upp och den lilla gångstig som funnits där kommer 
att sås igen för att minimera risk för översvämning i 10:ans källare! Stigen blir annars lätt en "kanal" vid 
kraftigt regn!  

Vid uppsättning av markis måste lägenhetsinnehavaren begära att markisfirman skruvar fast 
markisstagen både i balkongens betonggolv och tak av säkerhetsskäl. 

Hälsningar Styrelsen i september  

 

 


