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Avgiftshöjning
Från och med juli månad höjs samfällighetsavgiften till 800:- per månad i enlighet med vad som
beslutades på stämman. Det innebär att senast den sista juni skall den nya avgiften vara
samfälligheten tillhanda. Kom ihåg att ändra eventuella stående överföringar. Anledningen till
avgiftshöjningen är att de nuvarande 600:- per månad inte täcker föreningens löpande utgifter, än
mindre ger utrymme för underhåll och nyinvesteringar. 700:- per månad täcker de löpande utgifterna
och 800:- per månad ger utrymme för det som beskrivs i föreningens femåriga investerings- och
underhållsplan.

Ytterligare avgiftshöjning p.g.a. ändrad sophantering
Om allt går som planerat kommer gemensamma nedgrävda behållare för sopor att finnas på plats
under hösten. Detta medför att ytterligare en avgiftshöjning är att vänta under hösten då kostnaden
för sophämtningen kommer att faktureras föreningen istället för varje enskild fastighetsägare. Den
sammanlagde kostnaden blir alltså inte större för respektive hushåll, troligtvis mindre, men
samfällighetsavgiften blir alltså högre. Av denna anledning har ni som betalar med hjälp av
inbetalningskort enbart fått kort som räcker fram till december.

Och en ny webbplats
Föreningen har en ny webbplats. Adressen nu är https://sites.google.com/site/grasaker, men inom
kort kommer även http://www.grasaker.se att leda dit. Utformningen och innehållet är annorlunda
och mer omfattande. T.ex. så finns det nu en effektiv söktjänst på webbplatsen som gör det lätt att
hitta det man söker efter. Det finns även kalendrar med kommande aktiviteter och bokningsläge för
samfällighetslokalen. Det finns även möjlighet att anmäla sig till en e-postlista för att få besked om
aktuella och kommande händelser samt förändringar på webbplatsen. Och en hel del annat också.
Det som är sig likt är de fina bilderna från området som fanns på den gamla webbplatsen.
Den gamla webbplatsen kommer att nås under ett knappt år till på http://grasaker.temp-url.se/
Ta en titt, påpeka brister, föreslå förändringar eller ge beröm.

Gröna Boken
Efter ett par år utan att någon ny utgåva av Gröna Boken publicerats kommer detta att göras efter
sommaren baserat på innehållet i vår nya webbplats. Den kommer som tidigare år att kunna laddas
ner från webbplatsen för att läsa på skärm eller skrivas ut på papper. Om du inte har tillgång till dator
och/eller Internet och vår webbplats ber du förslagsvis en granne att skriva ut Gröna Boken åt dig. Du
kan också höra av dig till föreningens kassör (Mats 45F) så kommer en utskriven Gröna Boken i din
brevlåda strax efter att den publicerats.

Vänliga och soliga sommarhälsningar från styrelsen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Webbplats
Organisationsnummer
Kontoinformation
http://www.grasaker.se

716416-8788

Bankkonto 8327 - 9, 3731 241 - 0
Bankgiro: 383 - 62 69
Plusgiro: 36 68 66 - 2

