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Nyhetsbrev november 2019
Parkeringsplatser
Föreningen har 48 parkeringsplatser. Nu har vi satt upp laddstolpar för elbilar vid 14 av dessa på
Slalomvägen 18-28. Dessa laddstolpar kan användas som motorvärmare och för att ladda elbilar. I
dagsläget är det bara en av de nya laddstolparna som används.
Om Du redan har en P-plats i föreningen och skaffar en elbil så får du byta P-plats till en med
laddstolpe.
Kontakta Anton Lindén i styrelsen om du vill ha tillgång till en laddstolpe så hjälper han till,
informerar om kostnader mm. Du når Anton på 076-814 64 25, eller på hansantonlinden@gmail.com

Information om din hemförsäkring
I samband med en omförhandling av föreningens försäkring uppdagades det att föreningen hittills
har betalat för ett så kallat bostadsrättstillägg för 90 av våra cirka 150 bostadsrätter. Detta är
någonting som inte längre erbjuds av de flesta försäkringsbolag till bostadsrättsföreningar och
många av oss redan ett sådant tillägg i våra individuella hemförsäkringar.
För att kunna ta in offerter från flera försäkringsbolag och därmed sänka föreningens kostnader,
samt för att undvika att både föreningen och enskilda medlemmar betalar för samma skydd, har
styrelsen beslutat att ta bort bostadsrättstillägget från och med 1 oktober i år.
Du bör alltså kontakta ditt försäkringsbolag och
kontrollera om du redan har bostadsrättstillägg i din
hemförsäkring alternativt lägga till det, om du inte har
det. Skyddet gäller, lite förenklat, fast
inredning i din bostadsrätt samt möjliga skador på
fastigheten orsakade i/från din lägenhet (såsom läckage
från diskmaskin o. dyl.). Vi hänvisar möjliga frågor om
bostadsrättstillägget till ditt försäkringsbolag.

Ny uteplats

Uteplats i vardande...

Vid Slalomvägen 38-40 anlägger vi en ny uteplats.
Vi får en fin plats för samtal, fika och gårdsfester. Och till våren kommer trädgårdsmöblerna!
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Asfaltering
Som ni kanske sett har vi lagt lite ny asfalt på några av gångvägarna och parkeringarna. Vi tar lite i
taget, och vi planerar mer asfaltering under kommande år.

Höstens städdag
Lördagen den 19 oktober genomförde vi höstens städdag i fint höstväder. Ett tjugotal medlemmar
och hyresgäster planterade lökar, krattade, städade förråd och plockade skräp. Sedvanlig fika och
korvgrillning (sponsrad av mäklarbyrån Brokr). Tack alla som kom!

Bergvärme
Styrelsen har beslutat att utreda huruvida vi ska investera i en bergvärmeanläggning. Fördelen är,
förutom att det är bra för miljön, att vi kan få ner våra uppvärmningskostnader. Men investeringen
kostar mycket pengar och kräver en ordentlig utredning. Om det skulle bli aktuellt kommer frågan
att beslutas av Stämman.

