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Avgiften 
Föreningens ekonomi är god och styrelsen har därför beslutat om oförändrad avgift samt 
bränsleavgift för 2013. 

Styrelsemöten 
Vårens styrelsemöten är planerade till 16 januari, 20 februari, 13 mars, 24 april, 15 maj samt 
den 4 juni. Den boende som vill att styrelsen ska ta upp någon särskild fråga vid styrelsemötet 
kan anmäla det till ordföranden senast en vecka före respektive styrelsemöte. 
 
Årsstämma 
Stämman år 2013 kommer äga rum onsdagen den 15 maj. Motioner lämnas i 
felanmälningslådan Fatburs Kvarngata 4, senast den 31 januari 2013. 

Brandsäkerhet  
Det är viktigt att vara observant på brandsäkerheten under advent och jul. Glömda ljus är en 
vanlig anledning till bränder i bostäder. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Det åligger 
boende att se till att brandvarnaren har fungerande batteri. 
Branddörren Fatburs Kvarngata 14 -2 ska stå uppställd. Den stängs automatiskt med en 
rökdetektor vid behov. För att städpersonalen ska komma in i städskrubben måste de stänga 
dörren med en tryckknapp, inte för hand för då förstörs dörrstängaren. 

Snö 
Nu när snön har kommit gäller det att vi hjälps åt så att inte snö eller is faller ner på 
förbipasserande. Därför bör man ta bort snö från fönsterblecken. När den fryser blir den hård 
och när det sen blir tö smälter den och faller ner. Enligt § 30 i föreningens stadga har de 
boende ansvar för att skotta snö från balkongen. Snö som smälter blir tung och den kan 
dessutom bilda istappar som riskerar att falla ner på förbipasserande. Den som har balkong 
som är inglasad behöver också ta bort de istappar som bildas.  
Snöskyfflar, borstar och salt är utställda i cykel-, och barnvagnsrum. Det är alltid välkommet 
när boende gör en insats och skottar /halkbekämpar runt huset.  
 
Det är också bra om boende håller utkik efter istappar och snö från taken och rapporterar om 
sådana till ordf Anita Eriksson, tel 070-316 06 75. 

Julklappspapper 
Som vanligt kommer styrelsen lägga ut papperssäckar i portarna för julklappspapper. 
Säckarna ställs sedan i soprummet för pappersavfall. 

Styrelsen hälsar nya boende välkomna 
Susanna Jern och Sarang Absani har flyttat in i lgh 120. 

 

Styrelsen önskar alla boende en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År  
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