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Stamspolning i samtliga lägenheter 
Reservera gärna redan nu tid för stamspoling i samtliga lägenheter i augusti: 

 

 Skolvägen 3 – 5 – 7  - Måndag 15/8 från 08.00 - framåt 

 Kyrkvägen 16 – 22 – Tisdag 16/8 kl. 08.00 - framåt 

  

Om du redan nu vet att du inte kommer att vara hemma under dagen så är det viktigt att du 

lämnar nyckeln till en granne, trapphusvärden, styrelsen eller till någon anhörig. Mer 

information kommer ca två veckor innan aktuell tidpunkt. 

 

Lån av flyttsläp 
Du har säkerligen uppmärksammat att det står ett flyttsläp på uteparkeringen vid 

Skolvägen 1. Det är SkandiaMäklarna som hyr den platsen. I första hand erbjuder de 

kunder som säljer eller bokar en värdering av sin bostad hos dem möjlighet att kostnadsfritt 

låna flyttsläpet. Som bonus erbjuder nu SkandiaMäklarna även boende i vår förening denna 

möjlighet, utan förbehåll, i mån av plats och tid. Så om du behöver låna flyttsläpet så 

vänder du dig till SkandiaMäklarna telefon 08-59475750, via mail 

upplandsvasby@skandiamaklarna.se eller komma förbi kontoret. Var gärna ute i god tid. 

 
Endast en laddstolpe ledig 
Som vi tidigare informerat om har styrelsen installerat totalt nio laddstolpar för elbilar. 

Åtta av dem är redan uthyrda. Eftersom det krävs lite ommöblering i garaget för att kunna 

erbjuda dem utan behov av laddning alternativ plats vill vi än en gång påpeka hur viktigt 

det är att vara ute i god tid om man önskar hyra en plats med laddmöjlighet. Just nu är 

dessutom alla parkeringsplatser både utomhus och i garaget uthyrda. 

 

Intresserad av inglasning av din balkong 
Flera medlemmar har framfört önskemål om att glasa in sin balkong mot gården. Det blir 

billigare om flera går samman, dels med bygglov och dels med själva inglasningen. Om du 

är intresserad så kontakta Metin Örgun, Kyrkvägen 22, mobil: 0707-747 01 58 eller mail 

metinorgun2@gmail.com. Inglasningen är något som boende själva får bekosta och beställa. 

 
Tyvärr går det inte i dagsläget att glasa in balkongerna mot gatan då vi inte får bygglov för detta. 

 

 

Tisdagsträffarna återupptas 
Nu är alla trädgårdsmöblerna på plats så nu är det 

hög tid att återuppta våra lunchträffar på gården – 

Varje tisdag kl. 13.00, med start 3 maj om vädret 

tillåter. Alla är välkomna. Ta gärna med lite fika. 

 

Önskemål om en parasoll på gården har kommit från 

flera medlemmar och styrelsen försöker hitta ett 

lämpligt sådant. 
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Ekonomi i balans 
Nu är det bara tre månader kvar på innevarande räkenskapsår – 1/7 2021 – 30/6 2022 – och 

prognosen pekar på ett positivt resultat liknande förra räkenskapsåret. Detta är dessutom en 

förutsättning för att vi ska kunna amortera minst 1 Mkr årligen på våra lån. Det är aldrig 

roligt när det uppstår skador som föreningen inte är vållande till och därmed heller inte 

budgeterat för. I år har vi haft en vattenskada i en lägenhet och lokal som kostar föreningen 

självrisken på 48 300 kr. Dock gläds vi åt att underhållet av våra fem hissar inte har blivit 

så kostsamt som vi har budgeterat. Vi tog ju dessutom höjd för ökade kostnader genom att 

vi höjde br-avgiften med 5% per 2022-01-01.  

 

Säkert undrar du hur räntehöjningarna kommer att påverka föreningens ekonomi framöver. 

Föreningen har ett lån som ska omförhandlas per 2022-10-30. Räntan på det lånet är endast 

0,59% vilken kommer att bli betydligt högre. Nästa år har föreningen dessutom två lån som 

ska omförhandlas i slutet av året. Räntan på dessa lån är idag 0,55% och 0,71% och 

kommer att  bli betydligt högre. Samtidigt blir ju räntekostnaderna lägre i och med att vi 

amorterar av på lånen, så om inga nya överraskningar inträffar räknar vi dock med att klara 

årets höjning av räntan utan att behöva vidta några extra höjningar av br-avgiften under 

närmaste tiden.  
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