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Gästrummet igen 

Föreningens gästlägenhet, belägen i nr 3 
på bottenvåningen, är väl utnyttjad. Så väl 
att många har klagat på att det är fullbokat 
veckovis i förväg. 
Ett sätt att ”åtgärda” detta vore att höja 
priset kraftigt. Styrelsen har bedömt att 
det riktiga är att intäkterna ska motsvara 
föreningens beräknade självkostnad. 
Lägenheten ska alltså inte ge ett överskott, 
inte heller subventioneras. 
I det syftet höjs hyran för helger till 200 
kronor per natt från dagens 100 kronor. 
Natt till lördag och till helgdag blir således 
den nya hyran 200 kronor, vardagsnätter 
oförändrat 100 kronor. Detta gäller från 
den 1 december. 

Nya medlemmar 

Vi har fått ett flertal nya medlemmar i 
föreningen: 
 
Victoria Carlsson lägenhet 534 
Gunnar & Marianne 
Bloom lägenhet 521 
Mats Rylander 
Mia Laakso lägenhet 463 
Salme 
Lilleberg-Eriksson lägenhet 531 
 
Vi hälsar alla nya välkomna till 
Kristinebergs strand inbegripet även Mats 
Rylander som vi känner sedan gammalt. 

Söndagen 28 september 

hade vi den traditionella höstkampanjen 
med plantering, städning, vinterförvaring 
av möbler med mera. Tack till alla som 
gjorde en god insats. 

Cykelauktion 

Ett resultat av städningen blev ett tiotal 
cyklar som uppenbarligen saknar ägare. 
Dessa kommer att auktioneras ut 
söndagen den 9 november klockan 15.  

 
Samling vid förrådet på gården mellan 
nummer 27 och 29. 
Är det någon som misstänker att 
hans/hennes cykel kan finnas bland de 
omhändertagna är det klokt att slå larm 
innan den 9 november. 

Behållningen från auktionen går till 
välgörande ändamål, nämligen 
föreningen. 
 

Bättre ordning på soporna 

Till samtliga lägenheter har delats ut 
information om hur sopor tas om hand på 
lämpligaste sätt. Inte minst beträffande 
återvinning. Det gäller att sortera sakerna 
rätt. Läs informationen så går det som en 
dans! 
Speciellt stora problem har det varit i 
grovsoprummet. Där har nu ställts in flera 
kärl och märkts ut vad som ska läggas var. 
Det här är en dyr hantering – kostnaden 
för nästa år är budgeterad till 105.000 
kronor. Ännu dyrare blir det om grejor 
hamnar fel. Då måste entreprenören flytta 
om, något som vi får betala timpris för. 
Det är trist att hota med repressalier, men 
sker det inte en rejäl förbättring av 
ordningen kommer grovsoprummet bara 
vara öppet vissa tider under övervakning. 
 

Skutorna vid kajen 

Peter Abrahamsson, lägenhet xxx, har 
meddelat styrelsen att han har överklagat 
Miljöförvaltningens beslut angående 
tillsynen av skutorna till Länsstyrelsen. 
 

Nästa styrelsemöte 

kommer att hållas den 12 november. Om 
det är någon fråga som du vill att styrelsen 
bör behandla, skriv ett brev och lägg det i 
föreningens brevlåda Kristinebergs strand 
29. 


