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Månadsavgiften: Styrelsen har beslutat om budgeten för 2023 och då tagit hänsyn till höjda

räntor, högre kostnader för el, värme, vatten och sophämtning. Styrelsen har i nuläget

beslutat att avvakta med att höja avgiften. Vad som händer under vintern med räntor, värme

och el kommer att bli avgörande för om det blir nödvändigt att höja avgiften under år 2023.

En eventuell höjning kommer att röra sig om max 10 %. Alla måste hjälpas åt och spara på

vatten och el, släcka ljuset på vindarna och källarna när man lämnar utrymmena, samt

planera besöken i tvättstugorna! Det är bara vi själva som kan påverka förbrukningen!

Elservisen, som är sedan 1953 när huset byggdes, byts ut under 2023. Åtgärden är beslutad

för ett år sedan och är nödvändig då ledningarna är gamla. Kostnaden på 1,5 milj. kronor

finns i kassan för detta.

Undvik stopp i vasken! Tänk på att torka ur stekpannor och grytor med hushållspapper

innan ni diskar dem. Frityrolja hälls, när den kallnat, i en pet-flaska och lämnas in på

återvinningscentralen i Stockby. Häll gärna en gryta med kokande vatten tillsammans med

diskmedel i vasken en gång i veckan för att lösa upp ev. avlagringar i vattenlåset.

Blir lägenheten helt strömlös (och det inte är elleverantören som stängt av nätet) trots att

alla säkringarna inne i lägenheten är OK kan det vara huvudsäkringen i elskåpet på ditt

våningsplan som gått. Lägenheterna i 10:ans entréplan har sitt elskåp i källaren bredvid

branddörren.

Julklappsemballage: Det blir förmodligen julklappar även i år, vilket gör att grovsoprummet

snabbt blir fullt av papper och kartonger. Sophämtarna tar bara det som finns i kärlen och

kärlen får inte heller vara överfulla, därför ber styrelsen att ni som har bil kör papper och

kartonger direkt till återvinningen i Stockby. Öppettiderna finns angivna på hemsidan

www.sorab.se/stockby eller på telefon 08-505 804 00.

Glöggmingel: i 12:ans pannrum bjuds alla, stora som små, in till den 15 december kl. 19.00.

Varmt välkomna!

God Jul och Gott Nytt 2023 önskar Styrelsen
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