
Julen närmar sig och 
föreningens budget är klar. 
Med löfte om ny 
avgiftssänkning önskar 
styrelsen alla boende på 
Cellovägen ett GOTT SLUT 
på år 2006!
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BUDGET 2007
Vid styrelsemötet den 20 november fastställdes föreningens budget för 2007. 
Eftersom det går fortsatt bra med ekonomin beslutades att även detta år gå vidare 
med ytterligare 1% sänkning av våra avgifter! Sänkningen gäller from 1 januari 2007. 
Samtidigt höjs avgiften för kabel-TV till ComHem med 10 kr för varje lägenhet.

DEN FÖRSTA SNÖN
har, som bekant, redan fallit och töat bort. Vi vill inför kommande 

vinterperiod påminna om att alla som har öppna terrasser är ansvariga för att dessa 
skottas vid behov.

PARKERING
Den uppmärksamme har kanske noterat att vi satt upp P-skyltar på våra parkeringar. 
P-skylten innebär att parkering är tillåten och avgiftsfri i 24 timmar på markerade 
platser. Skyltarna är ett försök till lösning på de problem vi haft med avställda bilar 
som permanent parkeras på våra parkeringsplatser. Dessa kan nu bötfällas och 
bortforslas av parkeringsbolaget. Det här nya systemet gäller fr o m årsskiftet. Vi 
hoppas att det ska fungera bra och det kommer att utvärderas fortlöpande av 
styrelsen.

DRIPP, DROPP, DRIPP, DROPP…
Läcker din vattenkran? Droppande vatten kostar pengar och slösar på en ren resurs, 
varför styrelsen beslutat att det är dags för en översyn. Stig Pettersson och Ragnar 
Palm kommer att gå runt till samtliga lägenheter 6-7 december och kontrollera våra 
kranar samt vid behov hjälpa till med att byta läckande packningar. Kostnaden för ny 
packning kommer att debiteras respektive lägenhet på månadsfakturan. Tänk på att 
lämna eventuellt extralås öppet dessa två dagar så att herrar kontrollanter kommer 
in!



ÖVERLÅTELSER
3 rok, 82,5 m2 , 500 000 kr
4 rok, 105 m2, 805 000 kr

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen sammanträder sista gången i år den 11/12.

Här når du oss:

Fastighetsskötare/Vicevärd:
Stig Pettersson, felanmälan och uthyrning av föreningslokalen Gurkan, tel 400 420, vardagar kl 8 – 12, torsdagar 
kl 18 – 19.
Hemsidan: www.brfcellisten.se Webbmaster: Matts Josefsson
 

Styrelsen
Ordinarie ledamöter:
Anders Werner, ordf, Cellov 52K, tel 24 00 11 miljö, säkerhet, försäkringar, avtal
Åsa Ericson, v ordf, Cellov 73, tel 25 97 80 byggfrågor, integration, Cellobladet
Lotta Engström, sekr, Cellov 116, tel 40 15 93 inre fond, överlåtelser, integration
Solveig Englund, kassör, Cellov 52L, tel 40 09 11 fakturering, ekonomi, posthantering
Johan Hedlund, Cellov 13, tel 40 29 63 byggfrågor, ekonomianalys

Suppleanter:
Lars Dahlgren, Cellov 98, tel 40 11 12 fastighet 
Åsa Lidström, Cellov 78, tel 10 29 60      vice sekreterare
Stig Pettersson, Cellov 121, tel 40 04 20      fastighet

http://www.brfcellisten.se/

