
Glada nyheter! Från och med oktober kom-
mer avgifterna att sänkas med ytterligare 
6 %. Styrelsen bedömer att föreningens 
ekonomi är så pass god att ännu en avgifts-
sänkning är på plats.

Från och med nu (12 sep 2019) kommer hy-
ran av gästlägenheten att justeras till 600 kr/
dygn och debiteras på avin för medlemsav-
giften den första månaden i nästkommande 
kvartal. Hyreshöjningen motiveras av att fri 
parkering och bredbandsuppkoppling ingår. 
Om lägenheten ej är ordentligt städad blir 
föreningen tvungen att anlita en städfirma. 
Kostnaden för det arbetet kommer att tillfö-
ras på medlemsavgiften. Den bostadsrättsin-
nehavare som hyr gästlägenheten har också 
ansvaret för att kontrollera att den städats 
ordentligt efter besöket. 

Från och med nu (12 sep 2019) kommer 
avgifterna att justeras upp och läggas på 
medlemsavgiften. De nya avgifter är 250 kr/
mån för MC och 150 kr/mån för moped samt 
50 kr/mån för cykel. Den som redan idag hyr 
plats påverkas inte av höjningen förrän den 
1 juni 2020 (då månadsdebitering kommer 
införas även för dessa).

Gör höstfint i källarförråd och bostad och 
rensa ut gamla saker och skräp. Onsdag 
25:e och torsdag 26:e september kommer 
en container vara öppen kl. 18.00 – 20.00 
utanför grinden till mellangården.

Bra att veta: Container för grovsopor finns på plats tre gånger om året: juni, september och januari. Så snälla, 
ställ inte ut skräp på innergården, i gångarna till källarförråden eller i garaget. Behåll det i ditt låsta källarförråd i 
väntan på container.

EJ BYGGMATERIAL. EJ HELLER FARLIGT 
AVFALL SOM ELARTIKLAR, BATTERIDRIVNA 
FÖREMÅL, FÄRG, LÖSNINGSMEDEL ELLER 
LIKNANDE.

NY SÄNKNING AV AVGIFTERNA

AVGIFTSHÖJNING FÖR DE SÄKRA 
CYKEL- OCH MC-RUMMEN 
I GARAGET

CONTAINER FÖR GROVSOPOR

HÖJNING AV HYRAN SAMT 
TILLÄGG VID UTEBLIVEN STÄD-
NING AV GÄSTLÄGENHETEN
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25–26 
SEPTEMBER 

Farligt avfall lämnas istället till Farligt av-
fall-bilen på Masthuggstorget måndag 21 
oktober kl. 19:00 - 19:45. Då kan du samti-
digt skänka kläder + hela och rena föremål 
till Emmaus.
Läs mer på goteborg.se/farligtavfallbilen

It’s important that you understand this information. Do you need an English translation?
Send an e-mail to styrelsen@jakten.nu and write “Translation nyhetsbrev” in the subject line.


