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Två grovsoprum stängda
Vi anpassar oss efter efterfrågan och
sparar pengar. I sommar kommer
endast grovsoprummet vid port 27 vara
öppet onsdagar 7 + 21 juli, 4 + 18
augusti samt 1 september kl 19-20.

Vi har amorterat 60 mkr!
Sedan Utsikten friköpte tomtmarken för
186 miljoner kronor våren 2017 har vi
lyckats amortera hela 60 miljoner på
tomtlånet. Till stor del tack vare att vi
har kunnat sälja ledigblivna
hyreslägenheter. Samtidigt har vi sedan
2011 lyckats minska de årliga
kostnaderna för fastighetsel,
värme/varmvatten och sopor med hela
1,7 miljoner. Detta trots att alla priser
samtidigt har gått upp. Nu är alla
besparingsmöjligheter uttömda och vi
har flera dyra renoveringar som väntar
inom den närmaste 10-årsperioden. Vi
tvingas därför höja avgiften med 7
procent från 1 juli – den första
höjningen sedan 2012.

Trapphuset är ingen
förvaringsplats
Det får inte finnas blomkrukor,
barnvagnar, cyklar och liknande utanför
din dörr i trapphuset. Det kan gälla ditt
eget liv. Brandmän och läkare måste
kunna ta sig fram med sin utrustning för
att hjälpa dig även vid dålig sikt exempelvis vid brandrök.
Fastighetsskötaren kommer nu att sätta
fast varningslappar på dessa föremål.
Efter en vecka kommer han att ta
hand om alla lappade saker.

Ulf Rosenblad ny fastighetsskötare
Peter Axelsson har gått i pension och
här är hans efterträdare.

Vattna gärna rabatter och
urnor vid portarna
Du får gärna hjälpa till att vattna
blommor i rabatter och urnor i sommar.
Men inte gräsmattorna som kan kräva
orimligt mycket dyrbart vatten (den
enda stora utgiftsposten vi inte har
lyckats minska sedan 2011).

Protokoll från årsstämman
Nu finns protokollet från den digitala
årsstämman på Utsiktens hemsida.

Fastighetsskötare Ulf Rosenblad

Styrelsen för Utsikten önskar
er alla en riktigt lång och
skön sommar!
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