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FÄRDIGA ARBETEN HÄLLBYGATAN	

	

U n d e r h ö s t e n h a r H ä l l b y g a t a n s 
balkongdörrar fått kompletterande handtag 
på utsidan och en vädringspinne har 
monterats på väggen vid sidan av dörren. 
Liknande anordningar finns redan på 
Prästgårdsgatan.   
Vidare har vi, eftersom bygget mittemot oss 
på Hällbygatan blivit i det närmaste klart, 
kunnat genomföra en uppsnyggning och 
målning av garagedörrarna samt omgivande 
panel (åtgärder är under planering även för 
Prästgårdsgatans garagedörrar).	


VÄLKOMMEN  
 
till nummer 2/2014 av vårt informations-
blad. Året går mot sitt slut, och det dags att 
summera och presentera nyheter för nästa år 	


 NYA ARBETEN HÄLLBYGATAN 
	

Målning  och  uppsnyggning  av  en 
tvättstuga  på  Hällbygatan  kommer  att 
utföras  under  vecka  50  (8/12  –  14/12), 
under denna period kommer den att  vara 
stängd.  (OBS  att  de  boende  på 
Hällbygatan  kan  boka   tvättstuga  på 
Prästgårdsgatan  också).  Den  andra 
tvättstugan  renoveras  senare,  troligen  i 
februari 2015.	

Målning  av  väggar,  golv  och  dörrar  i 
källarkorridoren  liksom  i  övriga  allmäna 
källarutrymmen  (ej  skyddsrum)  på 
Hällbygatan  kommer  att  göras  i  januari 
2015,  närmare  information  om  detta 
kommer att anslås i trapphusen.	

	


I  början  av  september  2014  anordnade 
föreningen ett knyt-kräftkalas på gården. Vädrets 
makter  var  oss  nådiga,  och det  blev  en mycket 
trevlig  kväll  med  kräftor,  fiskdamm  och 
tipspromenad.	

	


GÄSTRUM PRÄSTGÅRDSGATAN 
	

Vårt populära gästrum bokas som vanligt 
genom  att  man  skriver  upp  sig  i 
almanackan  utanför  rummet.  För 
utkvittering av nycklar, betalning av avgift 
etc. kontakta någon av dessa personer: 	

	

Karin Bäckström (P-3A)  018-508876	

A-K Björnberg    (P-5A)  070-205 33 52	

Jan Clavebring    (P-5A)  0709-770347	

	


AVGIFTSHÖJNING FROM JAN 2015	

	

Under året har Vattenfall, vår leverantör av 
fjärrvärme, aviserat en taxehöjning på 5% fr.o.m. 
nyår. Detta faktum, som föreningen på kort sikt 
inte kan påverka, gör att våra avgifter måste höjas. 
Fjärrvärmen är vår största enskilda utgiftspost, 
varje år betalar vi 8-900 tkr för uppvärmning och 
varmvatten (vår totala omsättning ligger på runt 
4000 tkr). Taxehöjningen och vissa andra 
kostnadsökningar tvingar oss att höja avgifterna 
med 2,5 % för 2015. Förhoppningsvis skall detta 
räcka för att täcka åtminstone en del av de ökade 
kostnaderna. På den positiva sidan kan vi notera, 
att våra räntekostnader kommer att minska något 
pga ett gynnsammare ränteläge. Dock påverkas  
föreningens ekonomi inte så mycket av detta,  
eftersom vi inte har så höga lån. 	


TREVLIG HELG!	



