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Moms på p-platserna 
i Minneberg
Högsta förvaltningsdomstolen (fd 
Regeringsrätten) har nyligen i en 
dom fastställt ett tidigare med-
delat beslut som innebär att  sam-
fällighetsföreningars uthyrning av 
parkeringsplatser är momsplik-
tig.
 Det innebär att avgifterna för 
våra p-platser numera är moms-
pliktiga varför avgifterna måste 
höjas med gissningsvis ca 20 pro-
cent. En del ingående moms finns 
ju också för driften och den mom-
sen kan dras av, men merparten 
av kostnaden är ju kapitalkost-
naden som ligger i respektive bo-
stadsrättsförening. Förmodligen 
sker höjningen från årsskiftet.
 En parkeringsplats som idag 
kostar 486 kronor kommer allt-
så att kosta 583 kronor om höj-
ningen blir 20%.
 Domen finns publicerad på 
Högsta förvaltningsdomstolens 
hemsida (mål nr 2311-11).

Städdag + cykelauktion 16 oktober
Nu är det dags att snygga till lite 
inför vintern. Vi samlas kl 15.00 
söndagen den 16 oktober utanför 
port 86, där det finns redskap att 
hämta – och ett lottnummer! 
 Sedan plockar vi skräp, rensar 
och krattar lite här och där. För 
de som har en uteplats finns trä-
olja och penslar att låna för att 
olja in överliggaren på spaljén. 
 Vid 17-tiden är grillen klar och 
vi samlas för korvgrillning och 
eftersnack, många av oss i styrel-
sen kommer att vara där och du 
kan passa på att fråga om saker 
du undrar över eller komma med 
förslag på saker du tycker kan 
förbättras. 
 Och så blir det lottdragning! 
Alla som har ställt upp och hjälpt 
till får varsin lott och kan vinna 
biobiljetter.

Cykelauktion
Vi ska också ha cykelauktion i 
samband med korvgrillningen. I 
höstas förra året uppmanades alla 

i Tranan att märka sina cyklar 
som stod parkerade på gårdarna 
och i cykelrummen med en lapp. 
Och i december samlades alla 
omärkta cyklar in av styrelsen 
och ramnumren, beskrivning av 
cykeln och foto lämnades in till 
Polisen. Polisen har kontrollerat 
att ingen av de insamlade cyklar-
na har blivit anmäld som stulen/
försvunnen och nu har cyklarna 
fallit i föreningens ägo.
 En del av cyklarna ser jättefina 
ut, en del har ingen luft i däcken, 
punktering?, någon saknar sadel, 
någon styre. Det finns cyklar i 
alla storlekar och modeller, med 
och utan skärmar och cykelkor-
gar. Så kom och titta! 
 Vi auktionerar ut de som är 
funktionsdugliga och ”reparerba-
ra”. De som inte säljs kastar vi 
i grovsoprummet. Här finns helt 
klart möjlighet att hitta en riktigt 
billig och bra cykel! Så kom och 
lägg ett bud!

Välkommen önskar styrelsen

Infomöte den 
8 december
Redan nu vill vi puffa för Tra-
nans informationsmöte den 8 
december där vi i styrelsen 
berättar om föreningens eko-
nomi och kommande planer 
inför nästa år. 
 Vi bjuder på glögg och pep-
parkakor. Mer information 
om var och när anslås i trapp-
uppgångarna när det närmar 
dig.
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Har du problem med din ytterdörr?
Under hösten har flera medlemmar hört av sig till styrelsen och berät-
tat att lägenhetens ytterdörr är svår att stänga. Ytterdörren är ju den 
boendes ansvar, vilket innebär att lägenhetsinnehavaren själv får be-
kosta ev. uppriktning eller rent av byte av dörr. I de flesta fall kan en 
låssmed rikta upp dörren, men inte alltid. Och då är det tyvärr bara ny 
dörr som gäller.
 Styrelsen undrar nu om det finns intresse för en gemensam upphand-
ling av nya ytterdörrar. Om vi går samman och beställer många dörrar 
samtidigt så får vi ett bättre pris än om var och en beställer själv.
 Hör av dig till oss via mail: upphandling@brftranan.se, eller ring nå-
gon i styrelsen. Om tillräckligt många är intresserade så tar vi in of-
ferter från olika företag och återkommer med exakta priser.

Nu kan du skänka mjuka gåvor 
till Myrorna i vårt eget Grovsop-
rum. Du  kan skänka kläder, hem-
textilier, skor, accessoarer, väskor, 
skärp och andra fina saker du 
inte längre behöver. För att un-
derlätta Myrornas hantering, så 
lägg dina saker i en plastpåse och 
para ihop skorna. Se också till att 
det du lämnar är helt och rent.
 Myrorna säljer sedan sakerna 
i sin secondhandverksamhet och 
allt  överskott från försäljningen 
går till Frälsningsarméns sociala  
verksamheter. Det innebär att din 
gåva kan bidra till att hjälpa ut-
satta barn, stödja ensamstående 

Judoträning för barn
Träningen är för barn mellan 5-12 
år och sker på söndagar kl 10.30 - 
12.00 i pingislokalen. Som nybör-
jare innebär judo att du bygger 
upp din kropp så du blir starkare, 
smidigare, får bättre kroppsupp-
fattning. Du lär dig falla utan att 
göra illa dig. Du lär dig enklare 
grepp, fasthållningar m.m. Först 
i knästående och lite längre fram 
även i stående. Slag och sparkar 
ingår inte i Judo. När du lärt 
dig lite grann kan du gradera dig 
= ta bälte. Första bältet är vitt. 
Sen kommer gult, orange, grönt, 
blått, brunt och svart. Vill du vara 
med? Hör av dig till Jim Jimmer-
holt, jim.jimmerholt@gmail.com, 
070-815 44 75
 Läs mer om Judo för barn på 
minneberg.com under Fritids-
verksamheter.
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föräldrar och hemlösa, missbru-
kare och många fler. Genom att 
återanvända sparar du också på 
jordens  resurser. Läs gärna mer 
på www.myrorna.se.
 Insamlingen i Grovsoprummet 
är ett samarbete mellan Minne-
bergs  Samfällighet, Myrorna och 
Ragn-Sells med syfte att prova 
och utvärdera om denna form 
av bostadsnära insamling av tex-
tilier underlättar för  givare att 
skänka sina kläder istället för att 
slänga dem i  hushållsavfallet. In-
samlingen startade i augusti och 
kommer att pågå i  sex månader, 
därefter utvärderas projektet.

Klädinsamling i grovsoprummet


