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  Avgiftshöjning 2%
  På grund av ökade kostnader för räntor på lån, fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp, så kommer
  vi höja avgiften med 2%. Det innebär en höjning med ungefär 100 kr per månad för en trea. Vi kan alla
  hjälpas åt att försöka hålla ner driftskostnaderna genom att tänka på hur mycket varmvatten vi använ-
  der, släcka lampor m m. Det är också stor skillnad i elförbrukning mellan gårdarna, där till exempel 
  gård 2 använder mer än 25% mer el än gård 5. Vi ska försöka hitta vad det kan bero på, men det är
  ganska svårt eftersom vi inte har individuell elmätning.

  Grillning
  Nu är äntligen sommaren här och många blir sugna på att grilla. Vi behöver visa hänsyn till varandra,
  men också ha förståelse för att grillning är en viktig del av sommarkänslan för många. Det har inte varit 
  helt tydligt med vad som gäller för grillning och därför har styrelsen fattat nedanstående beslut för att 

         förtydliga det:
         * Grillning med kol- och gasolgrill är förbjudet på balkongerna på grund
            av rök och brandrisk.
         * Elgrill får användas, men vi rekommenderar att inte grilla på kvällstid med hänsyn till
            grannarna. Ett tips är att använda elgrillen vid köksspisen.
         * Grillning ska göras på våra grillplatser. De egna grillarna ska tas bort efter grillningen,
            när de svalnat.

  Uppdaterade stadgar på Mitt riksbyggen
  Det har visat sig att fel version av stadgarna har varit uppladdade på Mitt riksbyggen. Det är nu fixat
  så att de gällande stadgarna från 2018-01-19 kan laddas ner från Mitt riksbyggen. 

  Hobbyrummen på gård 2-5
  Från och med 1 juli och ett par månader framåt, så kommer vi behöva använda hobbyrummen på 
  gård 2, 3, 4 och 5 för cykelparkering. I mitten av juli kommer byggnationen av nya källarförråd igång 
  i cykelkällardelen och vi behöver därför flytta bort en del cyklarna som finns där. Vi återkommer med
  mer information framöver.

  Städning
  Städningen i våra portar/trappuppgångar har inte varit så bra på senare tid. 
  Därför har vi haft ett möte med Riksbyggen och kommit överens om att ge städ-
  bolaget ISS en chans till. De ska införa egenkontroll, så att vi kan se att det som 
  ska städas enligt avtal också blir genomfört. Nu hoppas och tror vi på bättring.

            Till sist vill vi åter påminna om att det är gångfart 7 km per timme som gäller
            på våra gårdar!

 EXTRA STYRELSENYTT
 Hej alla!

Styrelsen
Mats, Bengt, Eva, Curt, Helen, Peter, Maritza och Ida


