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Ingen månadshyra för december Styrelsen har beslutat att december 2009
skall vara en avgiftsfri månad. Inga egna inbetalningar behöver göras och
betalningar genom autogiro tas ej ut från bankkonto.
Det som har gjort det möjligt för styrelsen att ta detta beslut är drastiskt sänkta kostnader för
räntor på föreningens lån. Det som för ett år sedan syntes vara inledningen på en ekonomisk
vansklig tid har för år 2009 gett föreningen kraftigt minskade kostnader.
För ett år sedan inleddes ”Kvartersnytt !” med ”Det oväder som höstens finanskris drog fram
med kom något olämpligt även för oss. Föreningen hade lån som skulle omsättas i oktober och
efter samtal med långivande bank och genomgång i styrelsen valdes att inte binda lånet till fast
ränta över fyra år, utan att tillsvidare välja lån med “rörlig”, tremånaders, ränta. Bedömningen
är att låneräntorna kommer att bli lägre in på nästa år och att det därför är gynnsamt att vänta
med att binda lånen.”
Under året har styrelsen löpande följt utvecklingen av ränteläget, och gång efter gång med
förtröstan kunnat besluta att ej sätta om någon del av de lån med tre månaders löptid till nya lån
med fast ränta.
Nu, ett år senare, kan vi konstatera att den mycket låga räntan på våra rörliga lån under året, har
gett föreningen en stor sänkning av lånekostnaderna, god ekonomi och ett utmärkt tillfälle att
direkt låta alla medlemmar få personlig del av detta genom en hyresfri månad.
styrelsen
Styrelsens sammansättning
Inför styrelsens första sammanträde efter
sommaren meddelade Christina Ridderborg
att hon lämnar styrelsen.
Styrelsen har därefter beslutat om följande
fördelning av styrelseuppdragen:

Paul Kvamme
Birgit Legrén
Leif Lydig
Solveig Larsson
Ingrid Norman *)

*) styrelsen är enig om att Ingrid skall ingå som
ordinarie ledamot vid de styrelsemöten där
hon är närvarande.

Thomas Lindblad

ordförande
och ekonomiansvarig
sekreterare
ansvarig
underhållsgruppen
ordinarie ledamot
suppleant,
ansvarig för uthyrning av
gästrum och träfflokal
suppleant

Boka redan nu onsdagen den 9 december kl 19.00 !!!
Då anordnar föreningen adventsträff med glögg, kaffe och tillbehör.
Vidare information kommer på anslagstavlorna.

