
 

 

Hej alla medlemmar! 
 
Då stämman blev framflyttad är det viktigt att ni ändå får information om det 
ekonomiska läget i föreningen. 
 
Som ni vet, beslutade vi tillsammans på höstmötet, att höja årsavgiften med 
500 kr f ro m detta år då vi gått med förlust de senaste åren. 
 
Strax efter höstmötet informerade Vafab om att de höjer grundavgiften för 
sophämtningen med 454 kr per hushåll från och med år 2020. 
 
Vi har nu att välja på att antingen, med omedelbar verkan, höja årsavgiften 
ytterligare med ovanstående summa eller försöka underlätta genom att dra ner 
på kostnader. Styrelsen har för denna säsong beslutat att lösa situationen 
genom att dra ner på möjliga kostnader. Vi kan se det som en tillfällig lösning 
och kommer tillsammans med er löpande utvärdera detta. Vi uppskattar era 
synpunkter! 
 
Ett exempel på åtgärd är pappershanddukarna i servicehusen som under år 
2019 gick på drygt 23 000 kr. Där vill vi, under denna säsong göra ett försök, 
med att vi medlemmar tar med egna handdukar till servicehusen efter 
handtvätt. Självklart är det lika viktigt eller kanske i år ännu viktigare att vi 
håller en god handhygien.  
Alltså, tvätta som vanligt händerna ordentligt och glöm inte handduken till dig 
och dina eventuella gäster. Det är förstås viktigt att vi inte använder 
toalettpapper vid handtorkning. Om vi tillsammans kan testa detta slår vi ett 
slag för både vår ekonomi och miljön. 
 
Ett annat exempel är att vi stängt av två av Vafabs behållare. När vi nu inte 
använder pappershanddukar detta år kan vi även dra ner kostnaderna där. 
Under högsäsong slänger våra städare 24 soppåsar per vecka i Vafabs 
behållare! Vi använder pappershanddukarna tills dess de är slut i lager. När det 
gäller sophanteringen vill vi också passa på att tacka våra medlemmar som 
sorterar avfallet och åker iväg med plast osv. 



 
När det kommer till städning av servicehusen har vi under högsäsong 
fortfarande städning två gånger per vecka, övrig tid städas det en gång per 
vecka. Det är viktigt att alla tar ett gemensamt ansvar för att snygga till efter sig 
och att vi även tänker på att lämna skorna utanför servicehuset. 
 
Utöver ovanstående har vi tagit ytterligare beslut för vår ekonomi. Vi kommer 
självklart dela med oss av detta när vi ses på möte nästa gång. 
 
Hoppas ni tycker att vårt sätt att tillfälligt lösa situationen är okej och att ni kan 
njuta av er vistelse i vårt fina område i sommar. 
 
Har du andra lösningar? Välkommen att höra av dig till oss. 

 

Styrelsen 


