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utgives av styrelsen

nummer 004

Årsmötet

Rätt adress

Styrelsen vill tacka alla dem som hade möjlighet att
närvara på årsmötet i slutet av oktober. Ni som inte
kunde delta får vänta till ungefär samma tidpunkt
om ett år när 2002 års möte sannolikt kommer att
hållas.

Postmottagare till styrelsen har en tid varit felaktigt
angiven på de infoblad som hittills kommit ut. Detta
beror på redaktören som har skrivit fel. Ny adress,
egentligen samma som alltid, finner ni i sidfoten
påomstående sida och är numera rättad till det korrekta
utförandet.

Fotolabb
Styrelsen har uppmärksammat att ett visst intresse
finns för ett fotolabb att etablera sig. En förfrågan har
rests om det finns möjlighet för ett sådant. Styrelsen
uppmanar därför intresserade medlemmar att höra
av sig per mail eller annat sätt så att vi kan få en
uppfattning om hur stort intresset är och om hur vi i
så fall kan gå vidare med detta.
Föreningens lokaler har i alla tider varit till
för föreningens medlemmar i form av pingis,
styrketräning, vävning mm och med tiden förändras
önskemålen. Därför är det inte konstigare om även
lokalerna med deras innehåll och funktion gör det.
Fler önskemål och tips är därför välkomna. Styrelsen
försöker att lyssna av de olika ”strömningar” som kan
finnas men vi har inte möjlighet att höra allt. Ni får
helt enkelt hjälpa oss.

Mata ej djuren
Småfåglar förefaller många gånger vara ett oskyldigt
djur att lägga ut mat till. Men de djur som följer
i dess spår är inte lika trevliga. Större fåglar som
skräpar ner och råttor som sprider diverse otrevliga
saker omkring sig kommer tätt efter när mat erbjuds.
Råttorna innebär även direkta problem inomhus
då de smutsar ner och har sönder olika saker,
såsom elledningar. Dessutom är det faktiskt ett brått
mot stadgarna att lägga ut mat för ändamålet.
Fastighetsskötarna placerar ut mat på vintern i lämpliga
behållare som finns mitt på varje gårdsplan. Detta är
den enda utfodringen som får och ska ske.

Snöröj
I vinter ska förhoppningsvis snöröjningen fungera
bättre. Vi har beställt en snöjour-tjänst som kan nås
per telefon av ett flertal personer för att hela tiden ha
täckning. Jouren har öppet alla dagar och dygnet runt.
Vi ska även sätta ut skyfflar i cykelrummen, ibland
kan det snöa så kraftigt att ingen jour hinner med i
svängarna.

Skyfflarna kan tillsammans med sand användas av
vem som helst för att bättra på halkskyddet. Sandlåda
kommer att finnas inlåst i sophuset vid korsningen
Hjorts / Bex gata så att den ej fryser.

El-avtal
Vi har noterat att en del boende i föreningen har
tecknat el-avtal med en firma som bland annat har
riktat sig till Riksbyggen centralt för att erbjuda ett
avtal som riktar sig till oss. Riksbyggen har även
upplåtit utrymme åt Storuman, som leverantören
heter, på sin hemsida. om detta är en bra affär eller
ej får man räkna på bäst man vill. Infobladet återger
delar av den text som finns att läsa på bland annat
Riksbyggens hemsida - www.riksbyggen.se. Nedan
följer denna text.
För två år sedan (1999) kunde Riksbyggen erbjuda
boende, bosparare och anställda avtal om elleverans
genom samarbete med Storuman Energi AB. Det
var många som antog erbjudandet och tecknade ett-,
två- eller treårsavtal. Det visade sig vara ett klokt
beslut med tanke på utvecklingen av elpriserna.
Elhandeln släpptes fri för ett par år sedan, vilket
innebär att alla nu kan välja sin egen elleverantör.
Enligt en rapport från Riksrevisionsverket gör ändå
bara en av tio elkonsumenter ett aktivt val. De kunder
som inte gjort ett aktivt val, betalar idag oftast ett
för högt pris på sin el. Det kan löna sig att jämföra
olika leverantörers priser, då priser och andra avgifter
varierar.
Hur mycket man kan spara beror givetvis på hur
mycket el som används och till vilket pris. Men allt
från några hundralappar om året till flera tusen för en
storförbrukare är inte ovanligt. Storuman Energi har
sedan avregleringen av elmarknaden legat i spetsen för
billig och miljövänlig el. Förutom landets bästa elpriser
ligger Storuman Energi i en Temo-undersökning även i
topp när det gäller kundnytta och bra service.

Från Riksbyggens hemsida www.riksbyggen.se finns en
länk till Storuman som innehåller information om
avtalet och om aktuella priser.Genom en speciell
Riksbyggenlänk kan man där även teckna avtal eller
bara beställa information. Det går också att ringa
Storuman på tel. 0951-10335.

Mer konsumentinfo
För den som vill förkovra sig ytterligare i statistik
och resultat gällande sin konsumering av varor och
tjänster rekommenderas följande hemsidor. Vill man
hellre på ett mer handgripligt och personligt sätt ta del
av detta kan ett besök på Konsument Göteborg, nära
Kronhusbodarna, vara ett sätt.
www.elpriser.konsumentverket.se Beväpnad med en
uppgift om din årliga elförbrukning och storleken på
huvudsäkringen i din bostad kan du här ge dig i kast
med sifferexercisen.
www.bankkalkylen.konsumentverket.se Här finns
möjligheter att jämföra bankernas avgifter på olika
tjänster.
www.cint.se Sammangående konsumenters
kommentarer om produkter och tjänster. Över
100.000 omdömen o jämförelser finns att ta del av.

Samma styrelse – nytt julträd
På årsmötet beslutades att inga omval till styrelsen
skulle ske, vilket medför att alla sitter kvar och att
styrelsen i förlängningen på det konstituerande mötet
blev oförändrad till sin uppställning. I kommande
nummer följer en lite närmare presentation av
styrelsens medlemmar.
Julträdet har i år flyttat lite söderut. Då det försöktes
med en ny typ av ljusslinga i det ”gamla” trädet höll
den inte någon bra kvalitet, den ska därför plockas
ner. I det mindre trädet bedrivs nu ett försök med
en annan typ av ljus som förhoppningsvis ska fungera
bättre. Vill man se fler träd som lyser, och mycket mer,
rekommenderas ett besök på Lisebergs julmarknad.

God Jul
Med detta vill vi i styrelsen önska alla en trevlig helg
och ett gott nytt år 2002.
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