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Julhälsning från Styrelsen 
Så har ännu ett år gått. Snart skriver 
vi 2006. Styrelsens nya sammansättning har 
nu arbetat snart ett halvt år. Men p g a viss 
underbemanning i styrelsen så har vi fått 
prioritera de ärenden som vi ansett viktigast. 
Vi har exempelvis fått skjuta på renovering-
en av våra samlingslokaler, som vi skrev om i 
informationsbladet förra julen till 2006. 
Återkommer till detta till våren då det kom-
mer att krävas ideella insatser av oss boen-
de. 
Men som ni kanske sett så har stängslet mot 
Skravelsjövägen kommit upp. Och ni som bor 
i det röda plusset har fått belysning vid sop-
rumsdörren, så ingen behöver famla i mörker 
vid besök i soprummet. 
Det är kanske läge att påminna om källsor-
teringen inför julhelgen. Läs informationen 
vid kärlen och platta ihop kartonger och an-
nat skrymmande. Skulle kärlen bli fulla under 
julhelgen så lägg i kärlen för hushållsavfall 
istället för på golvet. 
Jag vill även passa på att påminna om idéer 
till kommande grillplats som vi ska fixa för 
pengarna från 20-årsjubileet. Kom med idéer 
till styrelsen via mejl eller inlägg på vår hem-
sida. 
 

Rapport från budgetmötet 
Efter genomgång av budgetprognosen kan vi 

glädjas åt ett fortsatt gott resultat. trots stora 
investeringar p g a utvändig målning i år och nästa 
år så ser ekonomin bra ut. Vi kan fortsätta att öka 
avsättningen till underhållsfonden och ändå ha en 
budget i balans utan avgiftshöjningar. 

Några ord om IT 
Arbetet med omförhandling av vårt avtal med 
bredbandsleverantör pågår för fullt, och sköts 
gemensamt av de 5 föreningarna som äger vårt 
interna nät. 
Vad vi redan vet är att vi kan få mer än nuvarande 
prestanda för samma kostnad som idag. 
Återkommer in på nästa år med mer information. 
Som framgår på avin för december månadsavgift 
så är IT-avgiften inbakad i månadsavgiften fr o m 
2006 som vi informerade inför förra årsskiftet. 

TV-utbudet 
Vår kabel-TV leverantör Canal Digital har utökat 
utbudet med 2 nya kanaler, SVT:s barnkanalen 
samt kunskapskanalen som ligger på samma kanal-
plats. Anvisningar hur ni ställer in dessa finns på 
baksidan av detta informationsblad. 
 

Sist men inte minst en 

God jul och ett Gott Nytt År 
tillönskas er alla från oss i styrelsen 

Barbro Birgitta Helena Jan-Erik Lars-Åke Ove Per Åke 
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