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Räntepolicy 
Vår förening har under många år 
haft rörlig ränta som policy. Att det 
råder turbulens i världsekonomin har 
inte undgått någon, hur detta 
påverkar räntorna på kort och lång 
sikt är det naturligtvis ingen som vet 
säkert. Styrelsen har beslutat att 
binda räntan ett år från oktober 
2011 efter att vi i förhandling med 
SEB fick 50 punkter lägre ettårs-
ränta jämfört med tremånaders-ränta. 
Räntan blev därmed bunden på 
2,43%.  Vi vill så långt det är möjligt 
undvika avgiftshöjningar, vår 
bedömning just nu är att vi har goda 
förutsättningar att ligga kvar på 
befintlig avgiftsnivå (men kan 
naturligtvis inte lämna några 
garantier då fler saker än räntan 
påverkar avgiften). 

 
Porttelefonerna  
Porttelefonen i 27:an fungerar inte. 
Om det visar sig innebära stora 
kostnader att åtgärda den kommer 
den att stängas av. I dagens 
mobiltelefonsamhälle utnyttjas 
porttelefonerna i mycket begränsad 
utsträckning vilket gör större 
investeringar omotiverade.  
 
Energitips - Håll utkik i din 
brevlåda! 
Som ett led i föreningens arbete med 
att sänka energikostnaderna har 

energigruppen tagit fram en 
instruktion till hur vi mest effektivt 
vädrar, ventilerar och ställer in våra 
termostater. Läs och lär – det finns 
pengar att spara! Kommer till din 
brevlåda månadsskiftet sep/ okt. 

 

Höststädning 16 okt med soppa 
& punsch!  

Vi säger hejdå till ännu en härlig 
sommar på Kristinebergs Strand 
genom att gemensamt feja våra 
grönytor, grusgångar och 
gemensamma utrymmen inför 
vintern. Vi börjar klockan 16:00 
och brukar vara klara med 
städningen efter cirka 1,5 timme. 
Efteråt bjuds ärtsoppa och punsch.  

 
Är du nyinflyttad i vår 
förening? 
Den 16 oktober håller styrelsen en 
kort information för nya 
medlemmar. Varmt välkomna till 
bastun (i 27:an) klockan 15:30! 

------------------------------------------ 
Nästa möte är planerat till 26 okt 2011. 
Kontakt: styrelsen@malarstrand2.se eller via ett 
meddelade i föreningens brevlåda 29:an. 
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