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Avgiftshöjning 
Som tidigare meddelats kommer månadsavgiften 
kommer att fr o m 1 januari 2018 höjas med 2%.  
 
Elavgiften blir oförändrad med 150 kr/månad. 
 

Avläsning av elmätare 
Nu i december ska avläsning av elmätarna göras. 
Blankett för detta har delats ut tillsammans med 
detta blad.  
 
Avläsningen ska vara gjord senast 7 januari. 
Regleringen i form av extradebitering eller 
återbetalning sker i april 2018. 
 
Om du vill sänka din elförbrukning så är gamla 
kylar, frysar och tv-apparater lämpliga apparater 
att rikta in sig på. Även de tidigaste varianterna 
av platt-tv drar mycket ström. 
 
Har du sådana produkter som är 15-20 år gamla 
så kan nya dra avsevärt mindre ström och sänka 
din totala förbrukning. 

 
Markarbeten Västanväg 
Markarbetena på Västanväg 43 och 45 är nu i 
princip klara och har blivit ett rejält lyft för 
utemiljön.  
 
Till våren, när tjänlig väderlek infaller, tas hus 47 
och 49. När hus 47 och 49 är klara sätts staket, 
grindar och häckväxter upp. Nu under vintern 
kommer vi att göra en upphandling på växter och 
plantering för rabatterna. 

 
Det har tyvärr varit lerigt och besvärligt när 
asfalten rivits bort och innan de nya plattorna 
kommit på plats. Det hjälpte inte till att vi hade 
en höst med rekordmycket regn, enligt uppgift 
den blötaste sen 1999.  
 
De små slanestaketen som satts upp är tillfälliga 
och är till för att ingen ska komma på den dåliga 
iden att köra in med bil.  
 
 
 
 

 
 
 
Slanestaketen tas bort när det riktiga staketet och 
grindarna är satta. 
 
Gruset på plattorna kommer att ligga kvar och 
borstas runt ett par gånger för att verkligen fylla 
alla fogar mellan plattorna. Det sopas upp till 
våren. 
 

Levande ljus 
Glöm inte att släcka alla levande ljus när du 
lämnar lägenheten.  
 
Kontrollera att brandvarnare fungerar.  
Köp gärna en brandsläckare och brandfilt.  
 
När det gäller brandsläckare är 6kg pulver-
varianten det rekommenderas för en lägenhet. 
Kostar cirka 300-400 kr och finns på Ikea, Clas 
Ohlson, Jula etc. Brandfilt finns på samma ställen 
och kostar cirka 100-300 kr. 
 

Snöröjning 
Om det blir snö och kallt så har vi i vanlig ordning 
kontrakterat snöröjare som kommer ut vid 
behov. 
 
 

God jul och ett gott nytt år! 
 
/Styrelsen 
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