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HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
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April 2018 
 
Styrelsen hälsar alla nya bostadsrättsinnehavare välkomna i vår förening och 
hoppas att ni skall trivas. 
 
.Energideklaration 

Energideklarationen är nu genomförd och på en skala A-G, har vi fått D, vilket är mycket bra!  

 

Ombyggnaden av garaget 
Ombyggnaden startar i mitten av maj 2018 och pågår till hösten 2019. Alla som har 

parkeringsplats har fått ut information om var kommunen erbjuder plats under ombyggnaden. 

OBS! Gästparkeringarna försvinner under ombyggnadstiden. 

! 

Föreningsstämman 
Ekonomin gicks igenom. Vi har under året asfalterat gångarna, målat fönster i trapphus, 

trapphusens väggar och källare och belysning i trapphus och tvättstugor. Besparing av el, 

värme och räntor ger totalt  596 076 kr. Räntorna på våra lån 2019 kommer att bli 1 miljon kr 

lägre än 2018. 

 
Hedda Andersson Gymnasiet 
Representanter från kommunen, planarkitekt Johanna Wittenmark, byggnadsnämndens 

ordförande Björn Abelson svarade på frågor om den nya gymnasieskolan.  

Det vinnande förslaget Tätt tillsammans från arkitekterna Wingårdh/AART, ligger på vår 

hemsida och är utgångspunkt för det fortsatta arbetet i planprocessen Det ställdes frågor bl.a. 

om luftföroreningar i samband med ökad trafik och det är för tidigt att svara på, men Lund 

ligger generellt under gränssnittet. Parkering kommer att ligga under Kongresshuset( om det 

byggs) Skuggeffekter tittar man på! Fördelen för oss är att inga entréer ligger på Svanevägen, 

vilket förhoppningsvis gör att genomströmningen av elever minskar. 

 

Information från vice ordförande Dennis Järpell 
Vi utför nu en kontroll av badrum i alla föreningens lägenheter och rapport skrivs över skador 

eller risk för skador, som vi upptäcker och informerar bostadsrättsinnehavarna om  Vid skada 

på ytskikt anmodar vi lägenhetsinnehavaren att vidta åtgärder. Tyvärr kan vi se i de hus vi 

redan gjort undersökning  i, att många badrum/avlopp är gamla och skadade. Vi gör detta då vi 

redan haft flera lägenheter med fuktskador i badrummet och det har inneburit en stor kostnad 

för föreningen, 40 000 kr/ lägenhet. 

Ledbelysning i källarna är på gång och tvättning mellan fönster i trapphusen 

 

Med vänlig hälsning styrelsen
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