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INSTÄLLT INFORMATIONSMÖTE 7 DECEMBER 
 
Mot bakgrund av det rådande smittspridingsläget för Covid 19 och 

Folhälsomyndighetens rekommendationer, har styrelsen beslutat att ställa in det 

planerade Informationsmötet den 7 dec. 

Men vi vill ändå gärna informera om det ekonomiska läget och vad som händer i 

vårt närområde.  

 

Ekonomiska läget  
Det ekonomiska läget är gott och styrelsen har beslutat att inte höja avgiften för 

nästa år, dock höjs garageavgiften till 950:- i månaden. 

Vad har hänt 2021 
Det är mycket som händer i vår förening. Här några exempel på vad som hänt. 
1. Takrenovering, i stället för att lägga om alla tak för 25 milj. har vi renoverat. 

2. OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll 

3. Ny tidsbokning till Gymmet 

4. Nya Miljörum Trollebergsvägen 7 – 9 och Gasverksgatan 6 

5. Staket och Grindar mot Svanevägen 

Vad är på gång 
1. Bygget av Hedda Andersson Gymnasiet är i full gång. 
2. Grannfastigheten Trollebergsvägen 5 har fått bygglov att bygga om 

fastigheten, mestadels på innergården. 

3. Lunds Kommuns planer på ett nytt kongresscenter vid GamlaTingsrätten är på 

gång och vi hoppas kunna påverka så att inte bygnaderna blir så höga som 10 

våningar vilket är ett förslag. 

4. Uppgraderingen av vårt Bredband är på gång något försenat. Vi kommer att 

få en hastighet på 500/500 och om man vill en ny snabb Wifi router i ställer 

för den gamla så Ring Telenor och säg var ni bor. Den nya har dock inte 

telefonuttag. Bredbandsavgiften ingår i avgiften/hyran. Läs mer på hemsidan. 
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Övernattningsrummet    
Ni som vill boka övernattningsrummet se info på vår hemsida eller ring till 

värdinnan hos Inez Möller Stiftelse på Telefon  046-359 56 21 

Måndagar och Torsdagar    13.00.16.30 

Tisdagar Onsdagar och Fredagar 08.00-12.00 

 

Ny Förvaltare  

Från och med årsskiftet får vi en ny Förvaltare Bredablick 
Detta kommer innebära en del förändringar, bland annat kommer expeditionen att 

vara bemannad en förmiddag i veckan mellan kl.10.oo till 12.oo. Då kan man 

möta Förvaltaren personligen eller per telefon. Vi kommer också att få nytt 

nummer till Felanmälan  

Vi kommer att informera om detta och andra förändringar via anslag i trapphusen 

och på vår hemsida. 

  

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

 

 

                   HÄLSNINGAR STYRELSEN 
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