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Höjning av månadsavgiften 
Styrelsen beslutade vid sitt möte i januari att 
höja månadsavgifterna med 2 % fr o m den 
1 april 2004. 
 
Visserligen har räntorna utvecklats gynn- 
samt under det gångna året och resultatet för 
2003 pekar på ett överskott på ca 300 000 
kr, men samtidigt har vi under ett antal år 
avsatt för lite pengar till reparationsfonden. 
De senaste åren 200 000 kr/år. 
 
Enligt Lekattens 10-åriga underhållsplan 
väntar stora utgifter under innevarande år 
och likaså år 2007. I genomsnitt beräknas 
kostnaderna under 10-årsperioden till ca  
400 000 kr per år. Vilka av underhålls- 
planens åtgärder som ska genomföras under 
2004 har ännu inte beslutats. 

Så var det det här med rökning 
Till och från får styrelsen klagomål på att 
rökning förekommer i hissarna och att 
fimpar kastas ut från balkongerna. 

 

Styrelsen vill därför påminna om att det är 
förbjudet att röka i trapphus och hissar. 
Kasta inte ut fimpar från fönster och 
balkonger utan se till att använda askkoppar. 
Var vänlig respektera dessa regler för allas 
trivsel.  

Kameraövervakning 
Kameraövervakning kommer att sättas upp i 
garaget. Kameror har beställts och kommer 
förhoppningsvis att monteras under februari 
månad. Övervakningskamerorna ska skötas av 
Riksbyggens personal. Vi hoppas det ska leda till 
en tryggare miljö i garaget.  

  

Stopp i sopsugen 
Vi har under en längre period haft återkommande 
problem med sopsugen. Det har varit stopp var 
och varannan vecka. Varje stopp i sopsugen 
kostar föreningen 1 500 kr  så det är lätt att räkna 
ut att det har kostat stora pengar. 
 
Varför blir det då stopp? Jo, helt enkelt därför att 
man kastar sopor i sopnedkasten som inte är 
välpaketerade eller ska kastas där, exempelvis 
kartonger. Var extra noggranna med soporna så 
vi slipper dessa onödiga kostnader.  

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


