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Julgranständning 
Välkommen till den traditionella 
julgranständningen på gården som i år sker 
söndagen den 30 november kl 17.00. Lekatten 
bjuder på glögg och pepparkakor. 

  

Stölder av bildäck 
Natten till den 24 november stals helt fräckt 
bildäcken på två sportbilar i garaget. Bilarna 
lämnades på sina garageplatser utan hjul. Vad 
man kan se har inga dörrar mot garaget brutits 
upp utan tjuvarna förmodas ha släppts in eller 
smitit in i ett obevakat ögonblick. 
 
Vid styrelsemötet i går kväll diskuterades 
händelsen och styrelsen beslöt att begära in 
offert på kameraövervakning av hela garaget. 

Vill du vara med och påverka? 
Är du intresserad av vad som händer i vår 
bostadsrättförening och vill vara med och 
påverka? Vid nästa årsmöte kommer några av 
styrelseposterna att bli lediga. Hör av dig redan 
nu till valberedningen (Kerstin Fries, tel 810 62 
eller Karin Borgström).  

Underhållsplan 
Riksbyggen har utarbetat en ny underhållsplan 
för Lekatten som i detalj redovisar vilka åtgärder 
som är aktuella under en 30-årsperiod. Under de 
närmaste 10 åren väntas större utgifter 2004 
(invändigt målningsarbete) och 2007 
(ventilation). Styrelsen uppgift blir att årligen 
tillsammans med Riksbyggen bedöma vilka 
åtgärder som ska genomföras utifrån 
underhållsplanen.  

Billigare boende på sikt 
Vad sägs om att rejält sänka månadsavgiften och 
i gengäld höja insatsen på din lägenhet för att du 
ska få ett billigare boende på sikt? 
Om var och en av föreningens medlemmar är 
beredd att ta över en väsentlig del av föreningens 
lån får vi en lägre boendekostnad per månad 
samtidigt som vi spar pengar till oss själva 
genom amorteringar på eget lån. Efterhand som 
du amorterar på ditt lån sjunker din 
månadskostnad!  
Ta dig en funderare så länge, styrelsen tänker 
återkomma nästa år med utförligare information 
och ett förslag till lösning.  

Lekattens hemsida 
Välkommen att besöka Lekattens hemsida, som 
du finner på följande webbadress (obs! ändrad 
adress): 
http://w1.409.telia.com/~u40934142/lekatten.htm


