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Ett nytt år har börjat och vi i styrelsen vill önska alla våra medlemmar en god fortsättning!  

Utredning mellan föreningen och gamla styrelsen är avslutad. Processen avlutades innan 

årsskiftet och föreningen har nu ingått en förlikning med samtliga f.d. ledamöter som innebär 

att de f.d. ledamöterna sammanlagt betalar 600 000 kr till föreningen. Förlikningarnas har 

stadfästs i dom. De f.d. ledamöterna har i förlikningen godtagit att likviden som de ska betala 

utgör arvode och att föreningen har rätt att begära åter sociala avgifter på beloppen. Genom 

att ingå förlikningarna får föreningen alltså möjlighet att kräva åter sociala avgifter som har 

utbetalats på 190 000 kr. Ansökan om detta har getts in till Skatteverket. Föreningen har 

redan mottagit 500 000 kr i betalning och (220 000 kr under 2022) kvarstående 100 000 kr 

kommer att delbetalas under 2023. Summan täcker föreningens kostnader för utredningen.    

Passeringssystemet är äntligen på plats och redo för drift, vilket betyder att det är dags för er 

medlemmar att hämta ut era passeringsbrickor. Torsdag 26 jan kommer kontoret hålla extra 

öppen mellan kl. 18-20 och önskar att gård 2–8 och 12–18 hämtar ut sina brickor. Den 30 jan 

har kontoret åter öppet kl.18-20 för gård 5–11 och 13–23. Detta för att det ska gå så smidigt 

som möjligt och undvika trängsel.   

1 feb kommer entrédörrarna stängas helt hos oss och vi önskar att alla framöver taggar sig 

genom entrédörrarna. Skulle ni stötta på problem är det bara att använda er nyckel. Det är 

viktigt att ni hör av er till oss om era taggar inte fungerar. Vi räknar med en viss del 

komplikationer i början med både taggning och samtalstelefonin. Därför behåller vi 

möjligheten att komma in med nyckel ett tag till framöver tills allt känns bra.   

Nya digitala bokningstavlor är inplanerade att ersätta dem gamla. Här kommer ni kunna 

boka tvättider på ett enklare sätt och även gästlägenheten kommer kunna bokas via dessa. 

Mer information kommer att komma längre fram.    

Blekingevägen 5 kommer under början av april påbörja hissrenovering. Hissen kommer få 

nya automatiserade dörrar, helt ny korg, belysning och ny elektronik. Med detta kommer 

också tråkigheten med att hissen kommer vara ur funktion under totalt fyra veckor.  

Som många har märkt har vi fått betydligt sämre mobiltäckning, detta beror på att 

Försvarsmakten har nedmonterat masten som sände över Sävja området. Kommunen 

planerar att innan sommaren sätta upp ny mobilmast i skogspartiet (bakom gård Blv 5–11).   
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