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Information från styrelsen 
 
 
Nyhet: Föreningen inför enskild debitering för vatt enförbrukning 
Från och med nästa år kommer Brf Tallstigen 2 att gå över till enskild debitering för vattenförbrukning. 
Varje hushåll kommer då att betala för exakt den mängd vatten man förbrukar. Idag betalar alla lika 
stor del av den totala kostnaden oavsett om man förbrukat mycket eller litet vatten.  
 
Varför går vi över till enskild debitering? 

• Det blir mer rättvist när varje hushåll betala för den mängd vatten man förbrukat. Idag skiljer 
sig vattenförbrukningen kraftigt mellan olika hushåll. Skillnaden motsvarar ibland flera tusen 
kronor per år.  

• Enskild debitering medför lägre totalkostnad för vattenförbrukningen. När varje hushåll själv 
står för sina egna kostnader används mindre vatten. Eftersom föreningen enligt stadgarna har 
som främsta uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen är detta ett viktigt skäl.  

 
Månadsavgiften till föreningen kommer att justeras för att kompensera att kostnaden för vatten lyfts ur 
månadsavgiften.  
 
Vad händer nu? Styrelsen fortsätter att titta på intervall för debitering, justering av månadsavgiften 
samt rutiner för avläsning av förbrukning. Mer information om förändringen kommer i nästa 
nyhetsbrev. 
 
Efterbesiktning av åtgärder på våra tak 
Den 18 september kommer en besiktningsman att besöka ett urval hus för att göra en efterbesiktning 
av de åtgärder på tak som NCC:s entreprenör Hjältevadshus (fd. Finndomo) gjort under våren och 
sommaren. Mer information om detta kommer separat till berörda hushåll. 
 
Du har väl inte missat föreningens nya hemsida?   
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet har Brf Tallstigen 2 nu en hemsida med adressen 
www.tallstigen2.se. En del av hemsidan är öppen för alla, och för oss medlemmar finns en del som 
kräver inloggning. Där finns bl a föreningens regler, skötselråd och protokoll från stämman.  
 
 
Skaffa inloggningsuppgifter! 
För att få dina personliga inloggningsuppgifter till medlemssidorna, maila namn och  
e-postadress till info@tallstigen2.se.  
 
 
Nya medlemmar 
Stina och Pär Astner har flyttat in på Blåbärsslingan 7, och Anneli Wolfers och Loutfi Laarif har flyttat 
in på Blåbärsslingan 44. Välkomna! 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 

 
Ordförande Carl-Johan Friman Blåbärsslingan 2  070-231 77 30 carl-johan@friman.cc 
Sekreterare Richard Granlund Blåbärsslingan 59  070-313 63 64 richard.granlund@telia.com 
Kassör Alexander Enstedt Blåbärsslingan 17 070-620 99 66 alexander.enstedt@gmail.com 
Ledamot Johan Bogren Blåbärsslingan 16 0709-32 11 07 johan.bogren@spray.se 
Suppleant Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
Suppleant Johan Widegren Blåbärsslingan 53 0705-13 39 38 johan.widegren@sehed.se 
 
www.tallstigen2.se  
info@tallstigen2.se 


