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Liten avgiftshöjning
Styrelsen har fastställt budgeten för nästa
år och trots att investeringar väntar så anser
vi att det räcker att höja månadsavgifterna
med 1,5 procent vid årsskiftet 2017/2018.
Vi räknar dock med att långsiktigt höja
avgifterna med 2 procent per år.
Den sjunkande temperaturen
Det är nu på hösten när temperaturen
kryper ner mot 0 grader som våra
värmesystem har det som svårast. Det har
historiskt medfört mindre variationer av
önskad temperatur. Redan förra vintern
höjde vi vår värmekurva i relation till
utomhustemperaturen.
Våra mätningar visar att vi har ett bra
inomhusklimat.
Överklagat bygglov
När det gäller det planerade husbygget på
parkeringen mellan Tornérvägen och
Engelbrektsvägen har Länsstyrelsen tyvärr
avslagit vår överklagan om bygglovet.
Vi beklagar deras beslut och kommer att se
hur vi kan värna föreningen framgent. Det
finns ytterligare problem som måste lösas
innan man kan komma att bygga på
parkeringen.
Vi kommer att få återkomma i detta.
Rökare, visa hänsyn!
Det har uppdagats att vi har boende som
står och röker i våra källargångar.
Naturligtvis är det inte acceptabelt!
Stanken från cigarettröken kommer in i
lägenheterna. Tänk på våra barn och
allergiker!

Vill du träffa oss i styrelsen?
Har du frågor, funderingar eller synpunkter
på oss i styrelsen eller på föreningen i
stort?
Vi vill gärna träffa dig och höra vad du
tycker och tänker om vår förening.
Vi hoppas därför kunna genomföra några
träffar där vi under avslappnade former
kan samtala utan dagordning eller
protokoll. Är du intresserad så maila oss
ditt namn och kontaktuppgifter på
info@brfallmogen.se så hör vi av oss med
förslag på tider. Välkommen!
Ditt ljus i mörkret
Nu när den mörkaste årstiden gör sig allt
mer påmind kan det vara mysigt med lite
tända ljus. Kom ihåg att inte lämna levande
ljus utan uppsikt!
Det är också dags att kontrollera
batterierna i din brandvarnare! Tänk på att
även om du sköter dig så kan du ha en
granne som är ovarsam. Brandvarnaren
kan bara rädda liv om den har bra batterier.
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