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Hej!
Vintern är här, med rimfrost som lägger sig över vårt avlånga land som en gnistrande dekoration. Dagarna rusar förbi
och snart står vi på tröskeln till jul igen. Härlig tid att se fram emot dock inte för alla, de som aldrig hamnar i någon
julvirvel och de barn som har bara ett önskemål på sin lista. Det sägs att julen är för alla och julens budskap är kärlek.
Vad är då viktigare än att sprida kärlek och dela julglädjen med varandra?

Jul utan klappar är som macka utan smör. Självklart ska vi ge och få julklappar men glädjen i att ge är oftast större än
att få. Jag får dra på mig tomteluvan och skänka styrelsens kärlek till föreningen och medlemmar genom att dela ut
några tidiga julklappar till oss alla.

Ett stort paket innehåller avgiftshöjning med 0 % för kommande år. En välbehövlig julklapp till föreningen. Föreningens goda ekonomi och genomtänkta framtidsplaner gör det möjligt att ligga på 0 i avgiftshöjning utan att riskera
försämrad underhållsplan.

En ren och fin julklapp innehåller den fräscha och fina tvättstugan som i och för sig inte är riktigt färdigställt då vi
inväntar nya möbler, tavlor, blommor mm. Allt för att piffa denna välbesökta lokal och höja trivselfaktorn!

Ett varmt paket består av 28 nya motorvärme-platser.

En snabb julklapp blir vår nya och alltid uppdaterade hemsida. Senaste nytt och massa kul hittar man alltid på
www.djingis.se

Ett grönt paket blir föreningens investering av el-stolpar. En insats som gynnar både oss och miljön. Vi kommer investera ännu mer i dessa lösningar om det visar sig att det finns ett behov i föreningen.

En hård julklapp består av nya investeringar av Vitahuset. Vi har precis fått en ny projektor och det ska inhandlas
nya stolar, bord mm.

Nu tänds tusen juleljus som lyser i varje hem och hus. Julen är härlig och full av glädje, julen är glitter, glögg, tända
ljus och julklappar men även en tid till att bara vara tillsammans med nära och kära. Så leta nu fram julandan och
koppla bort vardagen.

Önskar ER alla en riktig GOD jul och ett GOTT nytt år.
Med Vänliga Hälsningar
David Homayoun
Latifpour
Ordförande
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GR Nästa möte 18 januari 2017
Tänka på att om ni öppnar förster för att vädra under en längre tid så sänk samtidigt temperaturen på elementen.
Annars kommer de att jobba för fullt och vi eldar mest för kråkorna.
De nya laddborxarna för elbilar är nu installerade med möjlighet för sex bilar att ladda samtidigt på området.
Tänk på att det är endast vid dessa laddboxar som det är tillåtet att ladda elbilarna. Som vi tidigare påpekat så är
elsystemet, exempelvis vid motorvärmarplatserna, i övrigt inte dimensionerat för laddning. Detta kan överbelasta
elsystemet.
Använder man motorvärmaruttag med den äldre , analoga , timern så är det naturligtvis inte rätt att spärra denna
med ståltråd eller något annat. Då går de sönder och måste bytas ut till en onödigt hög kostnad.

Så vill vi bara påminna alla igen om att glöm inte att släcka levande ljus när
ni lämnar rummet.

Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt

God jul och ett Gott nytt år
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