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Årsmöte den 15 april

Vid föreningens årsmöte torsdagen den 15
april kl 19.00 i gemensamhetslokalen ska
två nya ordinarie ledamöter och en suppleant
utses. Är du intresserad av vad som händer i
vår bostadsrättförening och vill kandidera
till någon av platserna i styrelsen så kontakta
omgående valberedningen (Kerstin Fries, tel
810 62).

Du har väl en hemförsäkring?

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det
är att alla medlemmar har en hemförsäkring
med tillägg för bostadsrätt.

säkerhetsdörrar sker genom annan leverantör och
Riksbyggens försäljning sker via Lars Hansson.

Billigare boende på sikt

Som vi berättade i Lekattenblad nr 4/2003 får vi
en lägre boendekostnad per månad om var och en
av föreningens medlemmar är beredd att ta över
en väsentlig del av föreningens lån. Samtidigt
spar vi pengar till oss själva genom amorteringar
på eget lån.

Med detta Lekattenblad följer styrelsens förslag
till extra insatser i Lekatten. Läs och begrunda!
Frågan tas upp till diskussion på årsmötet den 15
april.

Tänk på att det är du som
bostadsrättsinnehavare som på egen
bekostnad skall åtgärda de skador som
uppstår i lägenheten oavsett om skadorna
uppkommit genom ditt eget vållande eller på
annat sätt, exempelvis genom en
olyckshändelse eller genom vållande av
utomstående. Uppstår någon olycka i form
av brand eller vattenskada så handlar det om
mycket pengar och då kan det vara tryggt att
ha en hemförsäkring.

Övre delen av husfasaden mot gården behöver
göras vid. Högtryckstvättning samt behandling
har beställts men kan inte genomföras förrän en
lyft kan transporteras in på gården. Renoveringen
av kontorslokalerna vid spanska trappan
blockerar.

Försäljning av säkerhetsdörrar

Lekattens hemsida

Svenska Skydd använder sig av ojusta
metoder genom att referera till samarbete
med Riksbyggen. Riksbyggens inköp av

Uppsnyggning av husfasaden

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

