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Den första snön har fallit och till stora delar 
också försvunnit. Kvar finns mörkret som 
sänker sig över våra gårdar men i fönstren fylls 
det nu på med julstjärnor och ljusstakar som 
sprider sitt varma, välkomnande sken. Första 
advent är här, vi går mot jul.  
 
Här kommer nu årets sista informationsblad!  
 
Månadsavgifterna 2016 
Styrelsen har hållit budgetmöte och glädjande 
kan vi konstatera att den goda ekonomin gör 
att månadsavgifterna kan ligga kvar på samma 
nivå som idag. Alltså, inga höjningar 2016!   
 
Fågelmatning 
Det går mot vinter och vi vill påminna om att 
det inte är tillåtet att mata fåglar i föreningen. 
Frön, brödsmulor och bullar lockar till sig 
duvor, kråkor och råttor. Detta skapar sanitära 
olägenheter, både för dig själv och dina 
grannar. Det ska vi undvika i vår förening. 
 
Inglasningar av låghusen 
Den normritning som föreningen tagit fram för 
inglasningar av föreningens låghus har bifogats 
den ansökan om byggnadslov som har lämnats 
in till byggnadsnämnden för beslut i frågan. 
Mer information kommer framöver. 
 
Bergvärme 
Föreningens två undercentraler börjar vara till 
åren komna. Styrelsen har därför påbörjat 
diskussioner kring framtida energiförsörjning. 
Ett alternativ kan vara att komplettera det vi 
redan har med bergvärme för att kapa topparna 
då elen är dyr. En träff med Umia kommer att 
ske framöver. Mer information kommer.    
 
Gästrummet i ny stil 
Att föreningens gästrum har renoverats under 
november månad känner nog de flesta till. 
Rummet har fått nytt toalett- och duschrum, 
väggar har tapetserats och möbler bytts ut. 
Bokar rummet gör du hos Kristina och Fredrik, 
telefon 090-18 91 21. 
 
Snickarbodens nya regler 
Föreningens snickarbod har fått nytt lås och 
nya bruksanvisningar har tagits fram. En 
informationsträff kommer att hållas där också 

utkvittering av nycklar kommer att ske. 
Information om när detta sker anslås på 
föreningens anslagstavlor.  
 
Städavtalet 
Föreningens städavtal med ISS har sagts upp. 
Under uppsägningstiden kommer styrelsen 
arbeta fram ett avtal som bättre svarar mot 
föreningens önskemål. Mer information 
kommer. 
 
Gästparkeringarna  
Gästparkeringarna nyttjas ofta av oss boende. 
Styrelsen uppmanar er därför att bättre nyttja 
de garage/parkeringsplatser ni hyr för att skapa 
mer platser åt våra gäster.  
 
Säkerhet på låghusens tak 
Föreningens låghus har nu försetts med 
säkerhetsanordningar för att trygga säkerheten 
vid arbete på våra tak. 
 
Energisnål belysning i våra hus 
Installationen av ny energisnål LED-belysning 
i föreningens hus är snart klar. 
 
Information via hemsidan 
Mellan informationsbladen hittar du aktuell 
information på föreningens egen hemsida, 
www.homyran.se 
 
 
Så till sist några ord från oss i styrelsen. 2015 
går mot sitt slut och det dags för det sista 
styrelsemötet innan vi stänger ner och smyger 
ut. Vi kan se tillbaka på ett gott år och ser med 
tillförsikt fram emot ett lika lovande 2016. Vi 
har en fin förening att vara stolta över. 
 
Nu väntar lediga dagar med våra nära och kära. 
När så julefriden sakta sänker sig över jorden 
och stjärnorna strålar ikapp där uppe på 
himlavalvet kommer också en hälsning. Från 
oss alla, till er alla… 

 
 
God Jul och Gott Nytt År! 


