Medlemmarna i B r f Soten Fiskarby n r l

JULBREV

Hovas 2013-12-10

Baste medlem,
Sommaren 2013 var lang, varm och harlig, sa vi ficlc verkligen anvandning av vart sommarparadis pa
Odby O. Nu har vintem kommit och det ar inte langt till vintersolstandet. Sen blir det snart ljusare
igen.
Under aret har fyra hus ( 18, 45, 39 och 11) bytt bostadsrattshavare. V i onskar de nya medlemmarna
valkomna i foreningen.
Nytt elavtal med "Din El" via Mit-energi har nu antligen slutits. Det blev 40,9 ore per kWh utan fast
avgift men exklusive statliga avgifter. Avtalet galler i 3 ar.
Vill aterigen paminna om var hemsida ( numera http Soten Fiskarby 1 ). Dar finnsmycket information
t.ex. vara stadgar. Sidan uppdateras med jamna mellanrum. Fibrer i julgroten ar nyttigt. Om nagot ar
kanske vi har nyttig fiber i marken pa Odby O. Det pagar forberedelser for det. Styrelsen har foljt
utvecklingen i fragan, liksom ovriga foreningar pa on. Just nu finns flera projekt. Det tydligaste och
hittills ekonomiskt vettigaste ar en fiberforening kallad Askum Fiberekonomisk forening. V i har sokt
ett icke forpliktigande medlemskap i denna.
En tidig uppskattning ar en investering om lite drygt 5000 kr per hus. Sedan ar det upp till varje
husinnehavare att abonnera pa olika tjanster eller inte. Ett prisexempel skulle kunna vara 350 kr/man.
for 26 tv-kanaler (se Telia lagom ) inkl. telefoni och bredband 100/10 Mbit/sek . V i kan ocksa
individuellt valja fler eller farre eller andra tv-kanaler. Fiberforeningar har mojlighet att fa bidrag med
upp till halften av kostnaden for att lagga fiber i marken. V i har aven fragat Telia, men deras
investeringskostnad ar cirka dubbelt sa hog. Det kommer upp nya altemafiv och v i fbljer
utvecklingen. Ett skulle kunna vara att vi bildar egen fiberforening tillsammans med ovriga pa on.
Om eller nar vi investerar i fiber borde det innebara att vi fasar ut den befintliga tv-anlaggningen och
sparar da en del kostnader. Fiberfragan beh5ver diskuteras. Sannolikt kommer den upp pa var
kommande arsstamma i maj.
Malning av husen skedde senast for 8-9 ar sedan. Det ar nu hog tid for att planera for ny making.
Styrelsen har kommit fram till foljande: 2014 tvattar och malar varje bostadsrattshavare sina egna
tillbyggnader, sasom balkonger, staket och entre'tak. Fargfragan aterkommer vi till senare. Arbetet
skall vara slutfort i augusti 2014. Aret darpa -2015- skall husen tvattas och malas i saval beige, gra,
vit som svart farg. Foreningen koper och levererar farg varen 2015.For de som inte vill mala sjalva
tar styrelsen fram offerter sommaren 2014.
Skottkarroma star numera i roda boden p.g.a. platsbrist i den ordinarie.
Var ekonomi ar fortsatt god. Dock kommer vi att fa en skattehojning 2014 och vi tvingas da att hoja
arsavgiften till 21000 kr per lagenhet for 2014. Dessa 21000 skall vara foreningens bankgiro 6702385 tillhanda senast 2014-01-31.G16m ej ange husnummer.
Tillsyn av vara hus och vart omrade upphandlar vi av Sotarn i Sotenas- Gert Ambirk och sker med
jamna mellanrum under husens lagsasong.
Foreningsstamman ager rum lordagen den 31 maj kl.10.00 i Folkets Hus.
Stadning av vart omrade skall ske den 30 maj. V i ses kl 10.00 vid brevladorna.

Ha en riktigt GOD J U L och ett G O T T NYTT A R !!
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