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InformationsbladInformationsbladInformationsbladInformationsblad    
Detta är ett informationsblad som delas ut till alla lägenheter i bostadsrättsföreningen Prosten. Tanken är att det ska 

komma ut ett par gånger om året och innehålla information om vad som är på gång inom föreningen. Om du har 

synpunkter på bladet så kan du informera någon i styrelsen eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda 

Nobelparken 1. 

    

Budget 2019Budget 2019Budget 2019Budget 2019    med beslutad höjning av månadsavgiftenmed beslutad höjning av månadsavgiftenmed beslutad höjning av månadsavgiftenmed beslutad höjning av månadsavgiften    

Budgetförslaget för 2019 har klubbats. Då vi framöver har stora renoveringar som behöver göras, 

kommer vi precis som förra året att höja månadsavgiften med 1 % fr o m 1 januari 2019. 

 

UnderhållsplanUnderhållsplanUnderhållsplanUnderhållsplan    

Vi kämpar på i styrelsen med att försöka hinna med allt underhåll som vi anser behövs. Vi har 

några saker vi inte hunnit med 2018, bland annat målning av källarfönster samt skorstenar med 

tillhörande plåtdetaljer. Detta är nu beställt och kommer att utföras av Rosensjö Måleri när 

vädret tillåter under våren. 2019 har vi planerat att renovera/byta tak över trappuppgångar, byta 

värmeväxlare, ev byte av tvättmaskin/torktumlare om behov uppstår, målning av fönsterramar 

och fönsterbleck där det flagnar. Sedan håller vi även på att titta över vår utemiljö med nya 

uteplatser och annan växtlighet. Eventuellt kommer vi även att starta upp och kika på en 

renovering av bastun med tillhörande duschrum.  

 

Kvarlämnade cyklar, mopeder och barnvagnarKvarlämnade cyklar, mopeder och barnvagnarKvarlämnade cyklar, mopeder och barnvagnarKvarlämnade cyklar, mopeder och barnvagnar    

Det börjar fyllas på i våra cykelförråd så därför kommer vi i början av 2019 att göra en 

inventering. Det betyder att vi vill att ni ska märka upp de cyklar, mopeder, barnvagnar mm som 

ni vill ha kvar och som står i cykelförråden. De som efter en tid inte är uppmärkta kommer att 

forslas bort. Mer information om detta kommer i era brevinkast i början av året. 

 

BrandvarnareBrandvarnareBrandvarnareBrandvarnare    

Nu är det dags att kontrollera era brandvarnare och eventuellt byta batterier, eller kanske köpa 

en helt ny brandvarnare.    

 

MotorvärmareMotorvärmareMotorvärmareMotorvärmare    

Vi påminner om att man ska ta bort sladden ur motorvärmaruttaget, när bilen inte är ansluten. 

 

 

    

 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
önskar styrelsen 

 

 

 

 


