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Styrelsen 

Funktion Namn Adress Telefonnummer 

Ordförande Stig Enbäck Renlavsgången 82 070 575 6820 

Kassör Linn Bonds Renlavsgången  62 070 291 2639 

Sekreterare Lena Cederlöf Renlavsgången  64 070 508 1386 

Ledamot Robert Engström Renlavsgången 36 070 644 3022 

Ledamot Jennica Weerén Renlavsgången 48 070 648 1363 

Suppleant Maj-Lis Anderstedt Renlavsgången 14 070 518 0150 

Suppleant Thomas Bäckström Renlavsgången 58       073 964 1593 

 

Kontakt med styrelsen sker i första hand via info@renlavsgangen.se eller via kontaktformuläret på 
hemsidan www.renlavsgangen.se. 

 

Faktura via mail alternativt i pappersform där mail saknas 

Du som läser vår hemsida, www.renlavsgangen.se, vet att vi håller på att samla in e-postadresser för 
att kunna sända ut fakturor elektroniskt.  Vi sparar både tid och material genom detta förfarande.  

Vi är medvetna om att alla inte har tillgång till dator och e-post och  kommer därför se till att våra 
meddelanden och fakturor delas ut i pappersformat till dessa hushåll.  

• För dig som vill ha digitala fakturor, gå in på hemsidan och fyll i formuläret senast 30 mars.  

• För dig som inte önskar digital faktura, vänligen fyll i bifogat formulär och lämna till 
Renlavsgången 64 senast 30 mars. 
 

Markfrågor 

Nu börjar vi få vårkänning och tankar om växtlighet och aktivitetsytor utomhus börjar spira. Om 
boende har önskemål om åtgärder i det egna närområdet, så är ni välkomna att ta kontakt med vår 
markrepresentant Maj-Lis Anderstedt, majlis.anderstedt@gmail.com eller 070-518 01 50. Men innan 
Maj-Lis kontaktas, är det viktigt att alla hushåll som gränsar till området man vill förbättra tillfrågas 
och ger sitt skriftliga tillstånd samt att en plan för arbetet upprättas. Man ska också vara medveten 
om att de boende i närområdet har ansvar för att det anlagda tas om hand.  

 

Årsmöte och arbetshelg 

Datum för årsmöte återkommer vi till, men det planeras att genomföras under maj eller juni. 
Vi ska även ha en arbetshelg när vi tar hand om Renlavsgången. Det datumet är satt till helgen 8-9 
maj. Mer info kommer! 
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Årsavgift första debiteringen 30 mars 

Årsmötet beslutar bl.a om årsavgiftens storlek. På grund av pandemin har vi varit tvungna att flytta 
fram årsmötet även i år, från mars till någon gång i sommar.  Mot bakgrund av ökade kostnader 
bland annat beroende på slukhålet vid rabatten uppfart A, så har styrelsen beslutat föreslå en 
höjning av årsavgiften med 500 kr till 3.500 kr/år och fastighet.  

Den första fakturan på årsavgiften 2021 sänds ut i slutet av mars med förfallodag 30 april.  Om man 
vid årsmötet är av annan uppfattning gällande årsavgiften för 2021, så justeras detta i faktura 
nummer två som ställs ut i slutet av september med förfallodag 31 oktober. 

 

 31 januari 31 april 31 maj 31 juli 30 september 31 oktober 

Antennsamfälligheten    2400   

ASK 1767:-  1767:-  1767:-  

RLG*  1750:-    1750:- 

*Ovan figur visar förfallodatum för de olika avgifterna, observera att beloppet för RLG är baserat på 
den föreslagna höjningen 2021. 

 

Åtgärder i våra garage 

Garage A och B har inspekterats och man har funnit att det är dags att göra ganska omfattande 
arbeten. Vi väntar på provsvar och förslag till åtgärder från Billy Molin, samma person som har 
anlitats av Musserongångens samfällighetsförening. Detta arbete kommer att vara kostsamt och 
kräva bankfinansiering med lång löptid. För att kunna söka lån måste vi ombilda Anläggnings-
samfälligheten Renlavsgången till en modernare form, samfällighetsförening. Arbetet måste göras 
och ska ses som en investering i Renlavsgången. Mer information om detta kommer längre fram. Vid 
årsmötet i sommar kommer resultat av undersökningarna, samt förslag till åtgärder och därmed 
uppskattning av kostnaderna att redovisas och beslut tas.  

 

Laddning elhybrider 

Önskemål om laddningsmöjligheter av elhybridbilar i garagen tas emot och listas i den ordningen de 
kommer in. Vi väntar besked på vilken kapacitet vi har för laddning och innan dess kan vi inte 
installera fler laddstationer i våra garage. Vi vet inte heller hur kommande arbeten i garagen påverkar  
installation av el-laddning, det får vi ta ställning till längre fram. Med andra ord kommer besked 
gällande installation att dröja.  

 

Parkeringsfrågor 

Tillgången till parkeringsytor är begränsad på Renlavsgången. Antalet bilar i varje hushåll  har ökat 
genom åren, och därmed även  de ”kreativa” parkeringslösningarna.  Den befintliga skyltningen av ej 
tillåten parkering finns i första hand för vår säkerhet. Utryckningsfordon – de är stora! – måste kunna 
ta sig in i området, likaså leverantörer med större fordon. Titta på skyltningen och respektera den!  
När det är fullt på Renlavsgången, glöm inte möjligheten till parkering på Krusbodavägen. 
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Förslag till betald parkering  

Styrelsen har diskuterat möjligheterna att få intäkter från betald parkering för att i första hand hålla 
nere  årsavgiften. Vi får samtidigt hjälp att se till att inte obehörig parkering tar platser som behövs 
för oss boende på Renlavsgången. Olika modeller för betald parkering har diskuterats  och styrelsen 
föreslår följande modell: 

Fri parkering på tillåtna platser under dagtid (07 – 17) , avgift 10 kronor från kl 17 till 07 .  

Samtliga platser är tillgängliga för alla, inga platser är uthyrda. Ett p-bolag tar hand om betalning och 
kontroll. Vi beräknar få in ca 204.000* kr per år i avgifter, p-bolaget tar 10 % och nettot på ca 
180.000 kr tillfaller samfälligheten.  Flera av ”gångarna” i Krusboda tillämpar betalparkering och har 
under flera år fått bra tillskott till den egna samfälligheten. Beslut om detta tas på årsmötet.  

*(80 p-platser x 70% beläggning x 10:-/dygn x 365 dagar – 10% i kostnad till parkeringsbolag) 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp av och lämna denna del till Lena på Renlavsgången 64, senast 30 mars. 

 

Jag/vi önskar att motta information och fakturor digitalt och via hemsidan 
www.renlavsgangen.se (du kan även lämna dina uppgifter genom att fylla i formuläret på 

hemsidan) 

 

Jag/vi önskar att motta information och fakturor via papper i brevlådan  

 

Renlavsgången:  

Fastighetsbeteckning:  Alby 1: 

Mottagare av faktura:  

Telefonnummer:  

Mailadress:  

Ev fastighetsägare nr2 namn:  

 

http://www.renlavsgangen.se/

