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Händelser under året 

 

Vi i styrelsen vill passa på att informera lite om vad som har hänt i föreningen sedan förra informationsbladet. 

 

Styrelsen jobbar kontinuerligt med att förbättra föreningen. Alla beslut som fattas görs med bostadsrättsinne-
havarnas ekonomiska intressen  i åtanke. Tack vare vår goda ekonomi i föreningen så är ingen hyreshöjning 
planerad det närmsta året.  

 

Föreningen har nu möjlighet att tillhandahålla motorcykelgarage för de som är intresserade. Kostnaden för att 
nyttja detta är 100 kr/månad. Kontakta vicevärd för att ställa dig i kö. 
 
För att utöka antalet parkeringar på området har styrelsen beslutat att anlägga 3 stycken parkeringar vid infar-
ten vid hus 29. 
 
Då vi vid ett flertalet tillfällen har haft problem med översvämmning i källarna på vissa av höghusen, håller en 
lösning på detta att tas fram tillsammans med kommunen. Lösningen beräknas vara på plats senast under 
våren 2018. 
 
Då nätavgifterna och skatterna har ökat avseende vårt elavtal, har styrelsen beslutat att ta ut en högre avgift 
för medlemmarna för individuell förbrukning. Ökningen kommer ske från 125 öre/Kwh till 140 öre/Kwh och 
kommer att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 
 
Som tidigare meddelat har vår vicevärd Nils-Erik Carlström har aviserat att han avser att sluta vid årsskiftet 
18/19. Är du intresserad eller vet någon som skulle vara intresserad av uppdraget som vicevärd, meddela gär-
na vicevärdarna.  
 
För löpande information om vad som händer i föreningen fram till nästa informationsblad hänvisar vi till vår hemsida 
www.vaxjohus4.se eller informationstavlan vi expeditionen. Det går även att fråga våra vicevärdar som finns på området 
dagtid, samt på kontoret på angivna tider. 
 
Valberedningen informerar 
Inför årsstämman i maj 2018 önskar valberedningen få medlemmars förslag om ledamöter till styrelsen för Växjöhus nr 4. 
Valbar är ” den som är myndig och som är medlem eller tillhör bostadsrättsinnehavarens familjehushåll eller person som 
utsetts av stiftarna i föreningens verksamhet” (stad § 15). Valberedning tar tacksamt emot förslag.  
Hälsningar från valberedningen 
Ulrika Knutsson  Mikael Jonsson             Christian Bengtsson                 Carin Grönevik 
070-34 08 995  070-54 56 522             0709-32 22 99        0709-52 97 60 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar valberedning och Styrelsen för Växjöhus nr 4                   

Klipp ut!  Lägg i valberedningens postlåda (översta) vid vaktmästeriet senast 1/2 2018 

 
Förslag till valberedningen om styrelseledamöter och suppleanter (eget eller andras namn enl.ovan) 
    Namn                    Kompetens/yrke/sysselsättning                Telnummer 
  

1.__________________________  ______________________________   ________________ 
 

2.__________________________   ______________________________   _______________  

 

http://www.vaxjohus4.se/

