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Fjärrvärme Eon
Fjärrvärmeförbrukning 2018 blev 9 317 530 kWh, vilket är en
minskning med 1,2% motsvarande år. Dock är trenden de
senaste åren sjunkande.
Fjärrvärmekostnaden för 2018 blev 8 579 084,28 kr vilket
även detta är en ökning med 3,9% motsvarande föregående år.
Ökande växlingsavgifter är en av orsakerna.

78 st

Högsta försäljningspris 2016
1:a
1.650. 000
2:a
1.900. 000
3:a
2.150. 000
4:a
2. 480. 000
5:a
2.200.000

Elektricitet Eon
Elförbrukningen för 2018 blev 2 983 853 kWh vilket är en
marginell minskning med knappt 3,2% jämte mot föregående år dock är trenden sjunkande.
Elkostnaden för 2018 blev 3 479 295kr vilket är en marginell ökning
med motsvarande år.

Viktig information gällande tvättstugorna.
Observera att tvättstugorna låses automatiskt mellan klockan 23.00-07.00, du måste
hämta din tvätt före klockan 23.00. Snälla du, var noga med att rengöra i tvättstugan
efter dig, så nästa person möts av en ren och städad tvättstuga.
Ni som inte har hämtat ut ”taggen” till tvättstugan, var vänlig
och hämta ut den på HSB kontoret på Hjortronvägen 35.
Anledningen är också att du ska få tillgång till
”hjärtstartaren” som finns i förrummen till alla tvättstugor.
Däremot kan du inte boka tvättid i någon annan tvättstuga än där du bor.
Informationskvällen från Novus, presentation
av enkäten/utbyggnad och balkonger.
Mats Lindström ifrån Novus presenterade resultatet av undersökningen som skickades ut till alla
hushåll. Av 825 lägenheter så hade 405 lägenhetsinnehavare besvarat enkäten, ett riktigt bra resultat och det visar att intresset var stort från oss boende. För dig som är intresserad så finns sammanställningen att hämta/eller så kan du komma ner
och läsa den i styrelselokalen på Hjortronvägen 81
måndag kvällar mellan klockan 18.30-19.00.

Fällning av träd.
På gång och cykelvägen mellan Rönnbärsvägen
och Hallonvägen har det fällts ett antal träd enligt
trädvådsplanen. Anledningen till
fällningen beror på att rötterna
inte ligger så djupt, jordmånen är
grund där, vid en storm så kan
dessa fällas av vinden och det kan
få stora konsekvenser på våra fastigheter samt att människor kan
skadas.

Tibbles stick- och vävstuga
På Hjortronvägen 21 finns det en riktigt fin
vävstuga där man träffas och väver på måndagar samt stickar och virkar på onsdagar.
Känner du att det skulle vara något för dig
så kan du höra av dig till:
Birgitta Asmund på tel: 070-985 31 44

SENIORSHOP
Onsdagen 24 april
mellan klockan 13.00-15.00.
Seniorlokalen på Hallonvägen 32
Då blir det försäljning av dam- och herrkläder. Dom
besökte oss förra året, det var väldigt uppskattat då de
har både snygga kläder och bra kvalitet. För damerna
har de storlekar från 36-52, samt C och D-storlekar för
både damer och herrar.
Om du vill, så kan du sitta hemma i lugn och ro framför datorn och se deras kollektion, länken hittar du
nedanför:
https://seniorshop.se/kollektion/dam.aspx
https://seniorshop.se/kollektion/herr.aspx
Har du några frågor så kan du ringa till:
Kristina Jaakola på tel: 070-49 43 215

Snickarboa
Vi har en jättefin
snickarverkstad på
Hjortronvägen 95.
I den verkstan finns
det ett målarrum, där man kan lacka och
måla saker som man har tillverkat eller renoverat. Om man renoverar hemma är det
bra att kunna gå ner och till exempel kapa
lister mm. Det kostar 250 kronor/år att
vara medlem.
Vill du bli medlem så hör av dig till:
Lennart Johannesson på tel: 070-669 50 54

Vi önskar er välkomna!

Årsstämman
Torsdagen den 9 maj
Ekhammarskolans aula
Klockan 19.00
Insläpp redan 18.30
Välkommen

Behållare till matavfallspåsar
samt påsar finns att hämta i
förrummet till tvättstugorna.

