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Nya medlemmar 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till vår förening och vi hoppas att ni kommer att 

trivas i era lägenheter. 

 
Extrastämma och informationsmöte den 5/12 
Stämman antog de nya stadgarna, och sedan fortsatte informationsmötet med att ordförande 

berättade om föreningens ekonomi.  

 

Ekonomin ser bra ut och det innebär, ingen höjd avgift de närmaste åren. Vi amorterar över 1 

miljon kr/år. Alla investeringar som gjorts under året som exteriör målning, asfaltering av alla 

gångar, ledbelysning i trapphus och i tvättstugor har gjorts inom ramen för vår ekonomi. 

 

Parkeringsavgiften blir oförändrad tills vidare. Garaget kommer att byggas till och då erbjuds 

alla som har parkeringsplats två alternativ. Parkeringen under Lunds C, till samma pris som vi 

har nu, eller Arenans parkeringshus som blir gratis. Man har gjort provborrningar i marken, 

men det har inte kommit något beslut om när tillbyggnaden startar. Vi bör få besked  2 månader 

innan. 

  

Målning av trapphusen kommer att ske under vintern. I hus nr 17 har det gjorts en provmålning 

och styrelsen har begärt ytterligare förslag från konsulten. Det var många som hade åsikter om 

färgvalet, för mörkt vid ingången, för ljust, för grått osv. Styrelsen tar med sig alla åsikter, och 

hoppas att vi kan tillfredsställa så många som möjligt med det slutgiltiga resultatet. 

 

Lunds Bilpool  informerade genom Auli Bamberg om sin förening .Medlemskap kostar 2000:- 

och årsavgiften är 1800:-.. Det finns för närvarande 8 bilar, allt från en liten Skoda till en 7-

sittsig stor bil. För mer information gå in på deras hemsida. www.lundsbilpool.nu 

 

Planarkitekt Johanna Wittenmark från Lunds kommun informerade om den nya 

gymnasieskolan, Hedda Andersson gymnasiet. Många var oroliga för att vi kommer att bli 

invaderade av ungdomar, som använder vårt område för genomfart, som rök och lunchrum. 

Trafiksituationen var också en fråga som många var oroliga över, därför kommer styrelsen att 

bjuda in en trafikplanerare och en politiker under våren. 

 

Som vi meddelat tidigare är det bara Malmö VVS som har behörighet att stänga av och sätta på 

vattnet, t.ex. vid badrumsrenoveringar. Malmö VVS tel.; 040-970708 Glöm inte att du måste 

meddela styrelsen om du ska renovera ditt badrum eller kök. 

 

Vi i styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 
.  
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