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För vem öppnar du porten? 

Hjälp till att skydda dig själv och din 

granne! 

 Släpp inte in okända personer som 

saknar kod eller nyckel 

 Se till att porten går igen efter dig så 

inte obehöriga personer inte kan 

komma in 

 Prata gärna med okända som vill 

komma in eller som vistas i trapphuset. 

Ställ nyfikna frågor som: ”vem ska du 

hälsa på?” 

 

Vi behåller våra elpriser året ut 

Hela samhället kämpar med höga elpriser 

just nu och styrelsen följer utvecklingen 

noga hela tiden och agerar utifrån det. 

Vi har beslutat att behålla de nuvarande 

priserna för oss året ut: 

- 3 kr per kWh på hushållsel 

- 3,50 kr kWh för laddning av bil 

Den prismodell som gäller är att vi 

boende i föreningen betalar elkostnader 

med tre månaders eftersläp 

Exempel: 

- Det du förbrukar i september betalar du 

för i januari 

- Det du förbrukar i oktober betalar du 

för i februari 

 

 

 

Nyårslöften 2023 

Vi i föreningen värnar om omtanke och 

trivsel för alla vi boende i föreningen och 

om våra fastigheter. Vi kommer därför 

varje månad att presentera ett nytt löfte 

som vi önskar att alla gör: 

 

 

 

Vi byter parkeringsbolag 

Styrelsen har valt ett nytt parkeringsbolag 

som heter Parkman.  

I och med detta måste alla som har 

parkeringsplats byta ut lappen med 

parkeringstillståndet till sin bil. 

Du kommer få det nya tillståndet i din 

brevlåda inom kort och då byter du direkt. 

 

 

 

Ingen blipp till sophållarna 

Just nu behöver du ingen blipp till 

sophållarna.  

För föreningens gemensamma ansvar för 

vår utemiljö ber vi dig att påminna din 

granne om detta och även slänga de 

soppåsar som eventuellt står bredvid 

sophållarna 

 

Här kommer Allmogens julspellista!

 

 

 

 

 

 

 

Läs av QR-koden med 

din mobilkamera och 

njut av fin julmusik. 

Januari 

”I januari ska jag hälsa på alla jag möter i 

mitt område.” 

 


