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      Bredäng 080318 

Snart är våren här. 
 
Dags att betala medlemsavgiften! 
Det är snart dags att betala medlemsavgiften för första halvåret 2008.  
Avgiften är 2 500 kr och ska betalas in senast den 31 mars 2008 på föreningens  
PG-konto 55 22 45-3. 
 
Vi vill också informera alla nya och gamla medlemmar att en förseningsavgift, i enlighet 
med tidigare beslut, kommer att debiteras vid utebliven betalning enligt följande: 
 
- 14 dagar efter förfallodagen med 50 kr  
- efter ytterligare 14 dagar med 50 kr till 
- därefter om betalning inte inkommit lämnas ärendet till kronofogden för indrivning 
av skulden.  
 
Inbetalningskort bifogas. 
 
Sophantering 
Protokollet från Lantmäterimyndigheten har skickats över till föreningen. Det innebär att 
vi kan börja upphandlingen av sopbehållare. Beslutet av Lantmäteriet innebär att 
behållarna kommer att placeras vid Ev 12, Ev 48, Bv 77, Bv 117, Bv övre och Lsv, se 
baksidan. Styrelsen har begärt offerter från fem företag. Utifrån de krav vi ställt är det 
ett alternativ som är mest prisvärt. Vi kommer att begära in en mer detaljerad offert 
från företaget. Vi har krav på oss från Trafikkontoret att vara klara i slutet av november, 
men om inget oförutsätt inträffar kommer allt att vara klart innan sommaren. 
 
Medlemsmöte  
Vi kommer ha ett medlemsmöte den 15 april. Mötet kommer att fatta beslut om hur 
sophanteringen skall finansieras. Skall vi ta lån och sprida ut betalningen på några år, 
dela upp betalningarna till två tillfällen eller skall vi betala en engångssumma. Totalt rör 
det sig om ca 3 000:- / hus. Ett annat alternativ är att använda medel från underhålls- 
och förnyelsefonden till sopstationerna. 
Kallelse till mötet och dagordning kommer senare. 
 
Flyttat 
Anki Olsson har flyttat och lämnar styrelse. Vi önskar henne lycka till med sitt nya 
boende. 
 

Glad påsk önskar styrelsen 


