
 
 
Höjning av årsavgifter 
   
Styrelsen har på sitt senaste styrelsemöte, den 
16 december 2019, beslutat att höja årsavgiften 
med 3 %. För en etta på 51 kvm betyder det 
månatligen 110 kr och för en trea på 80 kvm ca 
160 kr.  De nya avgifterna kommer att gälla  
fr. o. m. 1 mars 2020. 
 
Motioner till stämman  
 
Föreningsstämman kommer att äga rum den 27 
maj kl. 18.30 i Kunskapsskolan. Reservera ti-
den redan nu. Enligt föreningens stadgar ska 
den som vill få ett ärende behandlat på stäm-
man skriftligen lägga fram sitt ärende. Styrel-
sen önskar få in motioner senast den 1 mars så 
att vi hinner behandla dem på ett styrelsemöte 
och förbereda inför utskicket av kallelsen. 
     Lämna motioner i föreningens brevlåda på 
Bennebolsgatan 18. 
 
Har du hunnit fundera på  
om styrelsearbetet är något för dig? Det är ro-
ligt och intressant att vara med i bostadsrätts-
föreningens styrelse. 
 
Har du frågor eller är intresserad av ett uppdrag 
i styrelsen, kontakta någon i valberedningen. 
Du kan också föreslå någon annan i föreningen 
som du tror skulle vara en tillgång i styrelsear-
betet. Valberedningen tar därefter kontakt med 
personen och diskuterar eventuellt intresse.  
      Ring antingen Gill Fjellström (nr 10) på 
070-202 67 83 eller Cecilia Ramstedt (nr 8) 
070-732 57 62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lyckad injustering av värme 
 
I slutet av november har samtliga element opti-
merats. Många kalla lägenheter har fått upp 
värmen. Kontrollera gärna att det sitter en ter-
mostat på varje element – vi har fått över 
några.  
 

 
Saknar du termostat, hör av dig till Thomas 
Sessler 0705-89 74 74 eller skicka ett mail till 
solangen@ownit.nu, så kompletterar vi. 
 

…och till sist 
 
Styrelsen har följande inplanerade möten våren 
2020:  

• 20 januari,  
• 17 februari,  
• 16 mars samt  
• 20 april.  

 
Årsstämman blir den 27 maj. 
 
God fortsättning önskar Styrelsen! 
 
 

Bostadsrättsföreningen 

Solängen  
Januari 
2020 


