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OFÖRÄNDRAD AVGIFT FÖR 2009
Vi har fyra år i rad sänkt avgifterna med 1 %. Men i år avvaktar vi, då den finansiella oron 
och lågkonjunkturen gör framtiden osäker. Vi vill inte sänka avgiften för att nästa år tvingas 
höja den. Men oförändrad avgift får väl närmast ses som en sänkning då många andra får 
höjda hyror. Nästa år hoppas vi att situationen har stabiliserats så att man kan få bättre 
prognoser för framtiden.

INDRAGNING AV TELIAS LAN-NÄT 
Planeringen för indragningen av Telias LAN-nät är i full gång. Tyvärr visade det sig att kabeln 

inte får plats i våra rör för de fasta telefonerna. Telia blir därför tvungen att dra kablarna 
på ytterväggarna och sedan genom väggen in i respektive lägenhets hall. Vi kan för 
närvarande inte ge något datum när nätet ska vara i drift, men hoppas att detta kan ske 
under det första kvartalet 2009. 

NYTT AVTAL MED COMHEM
Styrelsen har beslutat att teckna ett nytt 3-års avtal med ComHem som börjar gälla från den 
24 maj 2009. Det kommer att innebära en sänkning av månadsavgiften för de analoga TV-
kanalerna. ComHems övriga utbud som digital-TV, bredband och IP-telefoni får var och en 
teckna sig för. Telia kommer för övrigt att erbjuda liknande produkter så det ska bli intressant 
att se hur den framtida prisbilden blir.

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR 2009
Parkeringstillstånden för 2008 gäller också för januari månad 2009. Styrelsen kommer att 
sälja nya tillstånd som gäller till sista januari 2010 till en oförändrad kostnad om 100 kronor. 
De medlemmar som önskar fler än ett tillstånd eller har garage/motorvärmarplats och ändå 
vill ha ett tillstånd måste som tidigare ansöka om detta. Se bifogad ansökningsblankett! 
Blanketten läggs i föreningens brevlåda Cv 77B senast söndagen den 11 januari 2009. 
Styrelsen har nästa möte måndagen den 12 januari. Tidpunkter för försäljning av tillstånd 
anslås senare. 



GURKAN KLAR
Upprustningen av Gurkan är nu klar. Bl.a. med hjälp av frivilliga krafter har vi nu fått ett 

väldigt fint kök där man kan laga riktig mat. Och det finns en ordentlig diskmaskin. Tack 
Ni alla som har gjort detta möjligt! Gurkan bokas som tidigare genom att kontakta vår 
vicevärd Stig Pettersson. För tider och telefonnummer se nedan!

MINSKNING AV ANTALET SOPRUM
För att underlätta den utsortering av förpackningar och tidskrifter, som man är skyldig 
att göra, införde vi källsortering i våra soprum. Den fungerar i stort sätt väl, med vissa 
sorgliga undantag. Men vi fick ökad lastbilstrafik på innergårdarna, vilket innebär 
risker för våra barn och slitage på vägarna. Därför undersöker styrelsen om det är 
möjligt att stänga soprummen på Cv 34 och Cv 124 genom att få tömning oftare av 
de återstående soprummen. Nackdelen är ju att några får längre att gå med sina 
sopor, men fördelarna överväger. De stängda soprummen kan komma till bättre nytta 
för exempelvis cykelförvaring. Vi återkommer med besked i nästa Celloblad.

SÅLDA LÄGENHETER

STYRELSEMÖTEN VÅREN 2009
 12 januari, 2  februari, 23 februari

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN RIKTIGT GOD 
JUL OCH ETT ALLDELES SÄRSKILT GOTT NYTT 2009

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
Lotta Engström, kassör. Cellov 116, tel 40 15 93 fakturering
Johan Hedlund, vice ordf. Cellov 13, tel 40 29 63 byggfrågor, ekonomianalys
Åsa Lidström, sekreterare. Cellov 78, tel 10 29 60    protokollskrivning, inre fond, överlåtelser      
Agneta Bergvall, vice sekr., Cellov 25 ,tel 40 40 44

Suppleanter:
Stig Pettersson, Cellov 121, tel 40 04 20     vice värd och fastighetsskötare
Garo Hakopian, Cellov 113, tel 070-7258593          

http://www.brfcellisten.se/
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