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Hyreshöjning inför 2012  
Inför kommande år och med den lagda budget, kommer samtliga hyror att höjas med 3% from 
årsskiftet. Mera information kring budgeten kommer att presenteras i detalj på ordinarie 
årsstämma (kallelse kommer separat i början på kommande år). 

 
Upprop från valberedningen 
Om några månader är det dags för ett nytt årsmöte, där det skall redogöras för det gångna årets 
händelser och föreningens ekonomi. Innan årsmötet har alla också möjlighet att lämna in 
motioner att behandlas av styrelsen till årsmötet.  

En annan sak av vikt är att årsmötet skall välja ett antal nya förtroendevalda till föreningens 
styrelse, suppleanter och även till valberedning. Flera av våra förtroendevalda har då fullgjort 
innevarande mandatperiod. Om någon av er redan nu känner att det skulle vara utvecklande och 
intressant att vara en av våra förtroendevalda, eller om ni vill föreslå någon kandidat, så är ni 
välkomna att höra av er till någon av oss i valberedningen, muntligt eller skriftligt. 
Vi i valberedningen är, Thomas på 43:an, Ralf på 45:an och Rassmus på 21:an 

 
Höst städningen  
Städningen genomfördes den 22 oktober, styrelsen tackar samtliga som bidrog.  

 
Närpolisen i Sigtuna informerar 
Tyvärr sker det fortfarande många inbrott i villor, senaste metoderna verkar vara att man via 
stege tagit sig upp till ett sovrum och därifrån genomfört brottet. 
Polisen vill uppmana igen att Ni håller "ögonen öppna". 
Var uppmärksamma på okända bilar och personer som rör sig i Era områden. 
Tips och frågor kan Ni ställa till Närpolisen i Sigtuna via telefon 010-563 18 47 eller via 
mailkontakt till pierre.blanc@polien.se eller martin.erlandsson@polisen.se 
 
Närpolisen håller öppet, för besök (Nymärsta Torg 6, 1tr ) samt telefon  
Måndagar 09:00 – 15:00 
Torsdagar 10:00 – 18:00 
Stäng mellan 12:00 – 13:00 båda dagarna. 
 
Telefon 010-563 18 46 eller 11414 
Akuta fall och pågående brott (alltid) 112 
 

 
//Styrelsen 
Genom Johnny Dahlberg, #13 


