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Vi stänger 2016, ser fram emot 2017
Snart kan vi lägga innevarande år till
handlingarna och blickar framåt mot 2017.
Styrelsen har i helgen som gick beslutat om 2017
års budget och uppdaterat planen för framtida
underhåll.
Vad väntar oss? Jo, som vi meddelade redan på
årsstämman i våras kommer vi att byta de övre
taken. Detta är ett omfattande och kostsamt
projekt och därför genomförs det i två etapper:
Del ett sker under 2017 och del två under 2018.
Mer information om detta kommer löpande så
småningom.

Hyran för de numrerade p-platserna höjs till
150:- per månad.
Detta är en anpassning till gängse prissättning om
än i underkant. Nuvarande hyra för garage lämnas
oförändrad.

Påhälsning med lyckligt slut
Så har det hänt igen – ett försök till inbrott via
altandörren. Tack vare en snabb insats kunde
polisen denna gång gripa en misstänkt förövare.
Skönt med nya säkra altandörrar som i alla fall
försvårar inbrytningsförsök. Tänk på att inte lämna
dörrar olåsta och inför helgerna - om ni reser bort se till att grannsamverkan funkar.

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för
bostäderna med 2% fr o m 1 januari 2017.
Detta innebär en genomsnittlig höjning med c:a
115 kr / mån och lägenhet. Höjningen är befogad
då vi tömmer den bufferten i yttre fonden i
samband med takrenoveringen. Föreningens
ekonomi är god, men framtida höjningar kan inte
uteslutas.

Advent
Så var vi mitt i advent igen. Tänk vad tiden går! Vi
står nu inför den mörka perioden då vi älskar
levande ljus. Stämningsfullt, men också förrädiskt,
då många bränder orsakas av bortglömda ljus. Och
du! Har ni kollat batterierna i brandvarnarna?
Vänd blad!
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Nya medlemmar
Brf Frigg har under hösten/vintern fått nya
medlemmar:

Allrummet – deposition – nyckel
På förekommen anledning vill vi påminna om att
Expeditionen har öppet
helgfria måndagar 18:30 – 19:30

Michaela Alm och Peter Nykvist - Tuvvägen 14

Varmt välkomna!!

Problem med värmepannan?
Kontakta Vicevärd (Leif Broman) i första hand
och Niklas i SKG i andra. Du når Leif på mobil nr
073-425 81 37

GOD JUL!
och

GOTT NYTT ÅR!

Önskar styrelsen
E-post: styrelsen@Frigg277.se
Web: http://frigg277.se
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