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Avgiftshöjning 

I tidigare prognos aviserade vi en 

avgiftshöjning på 3% för 2018. Med 

anledning av det gynnsamma ränteläget 

och att vi amorterat mer än planerat, blir 

höjningen nu endast 2%. Ett positivt 

besked så här innan jul.  

 

Inbrott 
Tyvärr har det varit en hel del inbrott i våra 

källarförråd den senaste tiden. Vi ber er 

därför att vara extra vaksamma och inte 

släppa in okända personer i våra trappor. 

Det är även väldigt viktigt att alla köper 

rejäla lås som är svårare att bryta upp. Om 

det är en som har ett svagare lås, kan 

tjuvarna gå in den vägen och sen med 

enkelhet gå mellan förråden då vi endast 

har hönsnät där. 

 

Ring Securitas 040-661 01 65 eller polisen 

om du ser eller hör något pågående inbrott.  

 

Hundägare 
Det har inkommit klagomål på att vissa 

hundägare inte har sina hundar kopplade 

när man rör sig på området, även (hiss, 

trappor och tvättstugor). Det är 

koppeltvång på vårt område!  
 

Vi vill även påminna om att det finns en 

trevlig rastgård för hundar några hundra 

meter bort mot Baltiska hallen.  

 

 

 

 

 

Inför helgerna  

Var försiktiga med levande ljus och 

kontrollera batteriet i era brandvarnare. Vi 

rekommenderar att alla lägenheter innehar 

en brandsläckare samt en brandfilt ifall 

olyckan är framme. 

 

Granar kastas vid de upplysta träden, dock 

inte vid Albinsrogatan 5 A. 

 

Containern för grovsopor finns på plats 

15/12 - 2/1. Använd den om det skulle bli 

fullt med kartonger och papper i 

miljöhusen. 

 

Om ni tänker smälla av fyrverkerier på 

nyårsnatten, ber vi er att inte göra det i 

anslutning till våra fastigheter då det 

innebär en viss säkerhetsrisk. Visa hänsyn! 

 

Miljöhusen 

Styrelsen vill återigen påminna om hur 

viktigt det är att källsortera och följa 

reglerna. Följs inte reglerna så innebär det 

en stor merkostnad för föreningen, dvs 

för oss som bor här. Tas någon på bar 

gärning så kommer merkostnaden att 

debiteras direkt till individen som inte 

följer reglerna. Blir det inte bättre, 

diskuteras kameraövervakning. 

 

När kartonger kastas i miljöhusen, var god 

och pressa ihop dem först innan de läggs i 

soptunnan. På så sätt så får det plats mer 

och det är enklare att hantera. 
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Motioner till årsstämman 

Om ni har några motioner som ni vill ska 

tas upp på vår årsstämma. Skicka då in 

dessa innan februari månads utgång. 

 

Stadgarna 

Stadgarna som antogs i våras är bifogat i 

detta Domarblad. 

 

Skötselrådsinstruktioner för relinade 

avloppsrör 

Titta gärna igenom det bifogade pappret av 

PULS. Detta papper ger en del skötselråd 

och nämner viktiga aspekter att tänka på 

vid relinade avloppsrör. 

 

Fastighetskontoret öppettider 

Besök tas emot under följande tider: 

(förutom röda dagar). 

 

Måndag: 09.00 – 12.00 

Tisdag: 09.00 – 12.00 

Onsdag: 09.00 – 12.00 

Torsdag: stängt.  

Fredag: 10.00 – 11.30 

 

Telefon: 040-96 42 12. Telefonsvararen 

avlyssnas regelbundet under kontorstid. 

Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 

040- 661 01 65. Gäller vid akuta fall efter 

kontorstid samt helger. 

 

 
 
 
 
 

Tack för det gångna året 
 

God Jul och Gott Nytt År 
 

Önskar 

 

Styrelsen 

 

 


