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Medlemsbrev 
 
Hej! ���� 
 
Snart kommer avier för första kvartalet 2020 delas ut och på dom är årets vattenavräkning inkluderad. 
För er som ska betala mer än 1000 kr kommer summan delas upp på 3 månader, ska man betala 
mindre än 1000 kr är allt debiterat med januariavgiften som ska vara föreningen tillhanda den 30 
december och för er som får tillbaka pengar dras summan av från första månadsavgiften. Bifogat här 
är även underlag/uträkning för er vattenavräkning. 
 
Ni kommer också märka att avgiften höjts lite. Från 1:a januari höjs avgiften med 2 % av den enkla 
anledningen att vi behöver sätta av mer pengar för kommande underhåll.  
 
Ett återkommande ämne i dessa informationsbrev är våra sopkärl. Dessa är endast till för 
hushållsavfall och ingenting annat. För information så finns det en mobil återvinningscentral man kan 
lämna annat på om man inte har möjlighet att åka till tex Hagby återvinning. Mer information om detta 
finns på Vallentuna Kommuns hemsida.  
 
Samfällighetsföreningen har startat en ”BoApp” som man kan ta del av om man önskar. Där kommer 
det finns information som tex vattenläckan som hände för en tid sedan samt annan aktuell information. 
Det sitter anslag uppe om detta på anslagstavlorna vid garagen.  
 
Det har börjat samlas saker i gångarna igen i våra förråd. Det är inte tillåtet att förvara cyklar och 
annat i gångarna de ska vara helt fria.  
 
Vi närmar oss jul och för kännedom så kommer vi inte ha aktiv telefontid på röda dagar men det går 
utmärkt att maila eller lämna meddelande på telefonsvararen som vi lyssnar av.  
 
PLÖTSLIGT HÄNDER DET…. Om allt går som det ska så kommer vi ha en ny hemsida från januari. 
Jennie O i styrelsen har lagt ner både tid och själ i detta som vi andra är tacksamma för då den 
tidigare hemsidan varit väldigt eftersatt. Så håll utkik. 
 
Sist men inte minst vill styrelsen passa på att önska alla en härlig första advent och en riktigt God jul 
och Ett Gott Nytt År, och glöm inte släcka ljusen.  
 

 
 
Jennie, Camilla; Yvonne, Christoffer och Jennie O 
 
 
 


