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Avgiftshöjning den 1 okt.
Styrelsen har behandlat budgeten för kommande verksamhetsår och vi beslöt att avgifterna måste höjas. Avgiftshöjningen blir 2,5%,
parkeringsplatserna och garageplatserna höjs
också några kronor.
Vi har framför oss tre större underhållsprojekt:
1. Våra platta tak ska få ett nytt ytskikt vi
har haft flera läckor under året, taksargen behöver också bytas.

augusti 2019

orsaken till att det inte hänt något, dels har
marknaden för lägenheterna blivit lite osäker,
vilket påverkat byggföretagets intresse, dels har
det hänt några skador i några lägenheter och de
gamla lekskolelokalerna har fugerat som evakueringsbostad under reparationstiden. Detta
har medverkat till att styrelsen inte har legat på
för att starta ombyggnaden.

Årets Bouletävling
Onsdagen den 21 augusti är det åter dags att
plocka fram boulekloten. Vi träffas som vanligt
på gården Sotingeplan 42-54 kl. 18:30. Räkna
med kaffe, saft och något gott och som vanligt
fina priser. Se information i porten.

Exempel på rostigt armeringsjärn som tittar fram.

2. Balkongerna är i behov av renovering,
vi har beställt en undersökning och vi
har inte fått det slutgiltiga beskedet hur
omfattande renovering kommer att bli.
3. Våra fönster behöver bytas, de är väldigt slitna besvärliga att dela vid fönstertvätt och läcker in mycket kyla den
kalla årstiden.
Dessa tre åtgärder är kostsamma och måste utföras under kommande år.

Sotingeplan 44
Vad är det som har hänt med den f.d. lekskolan
på Sotingeplan 44? Som många av er säkert
minns så beslöt vi på en extra stämma att bygga
om lokalerna till bostäder. Två händelser är

Vår förening 50 år!
Vår bostadsrättsförening, Stockholmshus 25,
firar 50 år, med en fest för alla medlemmar, den
31 augusti. Se inbjudan på omstående sida!
Våra hus var inflyttningsklara 1968-1969 och
man har alltså bott här sedan 50 år tillbaka. Bostadsrättföreningen övertog ansvaret 1970. Den
minnesgoda minns kanske att vi firade 40 år
2010 men styrelsen menar att inflyttningen
skedde för 50 år sedan.
Tensta Centrum firar också 50 år i höst. Centrumet öppnade lagom till julhandeln 1969. Ni
som har varit med länge minns Tensta C i december 1969, det fanns tre stora livsmedelsaffärer, två banker, stort postkontor, systembolag,
herrekiperingsaffär, cykelaffär, mm.
Det fanns ingen T-bana, ingen motorväg E18,
men då som nu en fin granngemenskap.
Vår 50-årsfest är en del i att stärka gemenskapen, kom och lär känna dina grannar!

Föreningen bjuder på

FEST LÖRDAGEN
31 AUGUSTI
25:ans 50-årsjubileum

Festen börjar kl. 14 och vi samlas på
gräsmattan mellan Sotingeplan 14 och 16
Vi bjuder på varm mat med tillbehör och läsk
Vill du dricka något annat, ta med dig det

Det

Fiskdamm för barnen
Kaffe med kaka
Varmt välkomna Styrelsen och Fritidskommittén

