Min tanke är att alla mina och Ciccis syskon skall kunna känna att de kan låna lägenheten ofta
under många år framåt (om intresse finns), utan att någon känner att man blir skyldig någon
gentjänst, eller att den som lånar oftare får en fördel. Inte heller skall någon medvetet eller
omedvetet behöva känna att man skall snåla på vatten och el om man lånar lägenheten, då kan man
inte njuta av att låna den. Ingen skall heller känna att man inte vågar fråga eller att man avstår för
att någon annan ”nyss lånat”.
Jag vet inget bättre och mer rättvist sätt att göra detta än att var och en betalar ungefär den
förbrukning man använder av el och vatten. På detta sätt blir det ju inte heller någon extrakostnad
alls för Cicci och mig, även om många lånar lägenheten ofta.
Jag har velat möjliggöra att ni alla kan låna lägenheten många gånger under flera år framåt, när ni
känner för det eller har möjlighet. Jag har också velat att det ändå skall vara väldigt billigt för var
och en att låna lägenheten och ge möjlighet till en väldigt billig semestervecka då och då. Sen
kanske ni inte har möjlighet, eller hellre gör något annat, det förstår jag också till fullo. Ingen ska
heller känna att man ”måste låna lägenheten”…
Tveka inte att låna lägenheten av blygsamhet, och tro inte att jag och Cicci är så gnidna att vi vill
tjäna 300-400 kr för att låna ut nån enstaka vecka till någon av er. Hade vi velat tjäna pengar på
lägenheten hade vi hyrt ut den under sommarmånaderna. Hoppas ni förstår. Jag slår förhoppningsvis
in öppna dörrar med detta meddelande men jag vill absolut inte bli missförstådd kring syftet med
kostnaden när man lånar lägenheten. Om ni tycker vi är gnidna, så slå en signal till mig (0723135959) och säg vad ni tycker, så kan vi ev. göra på något annat sätt.
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