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This is information from your housing association. If you don’t understand Swedish,
ask a neighbour to help you. Or, you can translate it with help from Google
https://translate.google.se.
Gruset på parkeringsplatsen ska bort – i morgon, fredag!
Rubin AB kommer hit i morgon, den 1 april, för att samla ihop och köra bort gruset från vinterns
halkbekäpning på P-platsen. Ju fler bilar som finns på parkeringen, desto svårare blir det att få
bort all sand. Dessutom innebär jobbet att det yr omkring en massa damm. Detta som ett tips för
den som vill flytta bilen!
Vårstädning lördag den 16 april
Våren är verkligen på gång! Så nu är det dags att städa runt våra hus. Vi ska kratta gräsmattan,
rensa i planteringarna och överhuvudtaget snygga till utemiljön. Blir vi tillräckligt många hinner
vi göra snyggt i barnvagnsförråd och soprum också!
Välkommen ut i det gröna kl. 10! Vi håller på som längst ett par timmar och avslutar med
”officiell invigning” av grillen!
Cykelinventeringen
Inventeringen av herrelösa cyklar är nu avslutad och det finns 16 cyklar med buntbandet kvar
runt styret. Dessa kommer att placeras i ett särskilt låst rum. Den som inte haft möjlighet att ta
bort bandet på sin cykel måste höra av sig till någon i styrelsen. Namnen ser du här:
http://www.bostadeniorby.se/styrelsen.html
De herrelösa cyklarna kommer sedan att forslas bort.
Mycket bättre ränta på ett av våra lån
För fem år sedan tog föreningen ett lån på ca 5 miljoner kronor med en ränta på 4,58%. Vid det
tillfället var det en rimlig räntenivå, men som vi nu vet, blev utvecklingen en helt annan. När
lånet nu (31 mars) har förfallit har vi kunnat skriva ett treårsavtal med Svenska Handelsbanken
med en ränta på 0,9%. Det innebär också att föreningens likvida medel flyttas över från Danske
Bank till Handelsbanken som då också kommer att hantera våra betalningsströmmar.
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