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OBS! Sparas i lägenhetspärmen

Styrelsen hor beslutot ott månodsovgiften blir oförändrod för 201?.

De närliggande underhållsorbeteno, kornmer kortsiktigt ott finonsieros med
sporade medel,lägre omorteringor somt nyttjonde ov en checkkredit.

Föreningsstömmon fog beslut om ott stödjo en motion om utredning ov
effeklerno ov eft kopitoltillskott, vilket kommer ott påbörjos i jonuori. Innon
det projektet ör klort, så är det svårt ott ovgöro vod månodsovgiften kommer
ott bli i fromtiden.

RADONSANERIN6
Nu är orbetet ovslutot för de oktuello lägenheterno i övre området. Den försto
korttidsmätningen hor gett drastiskt lägre värden i ollo lögenheter, vilket är
mycket glädjonde. Nu görs det även en långtidsmätning

För övrigo lägenheter. Vi hor gjort enhel del mätningor i utvoldo lögenheler över
helo området och det är inget som tyder på ott där sko finnqs förhöjdo värden.
Den som vill mäto ändo, kon kontokto Bengt Westberg, f ör ott beställo dosor.
Det skall mcitos under 2 månoder och under vinterholvåret.

LEKPLATs6RUPPEN
Det än Adom (28), Mothios (12) och Stefon (32) som kommer otf plonero
upprustningen ov lekplotserno. Kontakto någon ov dem om du är intresserod ov
ott voro med i gruppen och påverko hur lekplotserno skq se ut.
Under 2}ll hor de gjort en del förberedonde orbeten och målning.

OMMÅLNINo 2012

Efter exlra årsstämmon den 29 ougusti, så hor styrelsen orbetot vidore med
ploneningen, genom studiebesök hos onnon förening och hoft flertolet extra
möten. Som redovisots, kommer fönst en besiktning av fasoderno ott 9öros och



nödvdndigo reporotioner påbOrjos. Besiktningen kommer oft storto efter nyår
och genomföros ov Jon-fvon Corlbom och Dog Lorentsson. Mer besked kommer,
när vi hor togit beslut om leverontörer och när tidsplonen är klor. Förmodligen
kommen orbetet ott genomföros under 2 år.

6RANNSAMVERKAN
Kungsbocko-området har drobbots ov en del inbrott den senoste tiden.
För ott förebyggo brott hor polismyndigheten, försrikringsbolog och ondro
orgonisotioner togit from ett informotions- och orbetsmoteriol för ott viso vod

mon i ett bostodsområde kon 9öro för ott skyddo sig mot inbrott i bilor och
bostäder. Det hondlor kort om ott informero en granne/konfoktombud om mon

åker bort, förvaro värdesoker pE ett 5etryggonde sätt somt att voro voksom om

mon ser något som " <ir fel" .

Finns det intresse i föreningen fön ott storto upp dettoZ
Bengt Weslberg kon berdtto mer och styrelsen kommer ott bjudo in till etf
informotionsmöte i börjon på nästo år.

FÖRsÄKRIN6sBoLA6
Vi hor kvor Länsförsäkringor som föreningens försäkringsbolog. Får du problem
med skodedjur, så kontokta dem direkt på 035-151000.
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