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Information från Husmöten 20 o 21 oktober 
 
Husmötena var även denna gång mycket välbesökta. Här följer i korta drag de informationspunkter som togs 
upp på mötet. 
 
Underhållsplan 2010 
• Utbyte av tvättmaskiner. Om en maskin går sönder i någon tvättstuga kommer maskinen att bytas ut, så 

att man får två likadana. I de tvättstugor där nya maskiner installeras kommer centrifugen att tas bort. 
     De nya maskinerna har motsvarande inbyggt. 
• Utbyte av kompressorer till värmepumpar i höghusen. 
• Datorisering av styr- och reglersystem 
• Injustering av värmesystem 
• Hissrenovering i Lagmansgatan 2.  
 
Utfört under 2009 
• Färdigställt Porttelefon. Detta har gått problemfritt. 
• Renovering av hissar i höghusen 
• Målning av entrédörrar i låghusen samt källarfönster, dock ej de under balkongerna. 
• Asfaltering av nedfart samt byte av portar i garaget 
• Komplettering av utemiljön: Bl a ny uteplats vid boulebanan. 
 
Ekonomi 
• Taxeringsvärde  237 373 000 kr 
•  Lån totalt                          81 075 000 kr  
•  Varav 3 mån.           20 150 000 kr 
•  3 Mån.ränta ca        1,35% 
• Genomsnittsränta    3,33% 
• Avgiftshöjning 2010   3% motsvarar 14 kr/kvm (485 kr) 
 
Ekonomiska föreningen 
• Förvaltningsavtal 2009 = 4 200 000 kr inkl moms 
• Därav betalar Domaren 41,3% = 1 734 600 kr 
• Återbetalning av lån till Domaren = 244 855 kr 
• Återstående skuld till Domaren 100 000kr återbetalas nästa år 
• Låneränta 4% 
 
 
 
 



Förändringar 2010 
• Parkeringsplatser kommer att kosta 100 kr fr o m apr 2010 
• Nytt elavtal fr o m 1 jan. Upphandling sker via HSB Malmö. Överföringskostnad kWh (10öre) – som f n 

betalas kollektivt av föreningen kommer att debiteras varje lägenhet enligt förbrukad kWh.  
• Hushållsnära tjänster HSB BoService. Förhandling om hur tjänsten skall utformas nästa år pågår. 
• Hissrenovering Lagmansgatan 2: 

o 2A v 3, 4 och 5 
o 2B v 6, 7 och 8 
o 2C v 9, 10 och 11 

Två veckor står hissarna helt stilla.  
Om hjälp behövs under uppehållet uppmanar vi i första hand att kontakt tas med grannar och i andra hand 
kontaktas fastighetskontoret. 
 
Klimatavtalet 
Innebär att vi till år 2020 skall minska CO2 med 30% med utgångspunkt från 2005 års nivå 

1. 2012 10%  
2. 2016 20% 

I och med installationen av grundvattenvärme i Lagmansgatan 4 har vi redan uppnått 2012 års nivå.  
 
Övrigt 
• Motionsrummet, som finns på Lagmannen, är iordningställt.  Kommer att öppnas omkring årsskiftet. De 

som vill teckna sig för användning av motionslokalen (mot avgift) kan göra detta på Fastighetskontoret. 
De egna taggarna kommer då att programmeras för att användas för tillträde till lokalen. 

 
• Nytt 5-årsavtal är tecknat med Com hem. Se separat information, som sänds tillsammans med denna in-

formation.  
 
• Återbruksrum är anordnat i källaren på gaveln Albinsrogatan 3A.  Tillträde till lokalen är alla dagar mel-

lan kl 10.00 – 20.00 och kan öppnas med era taggar. Du kan lämna hela och funktionsdugliga saker såsom 
småmöbler, prydnadssaker, lampor, småelektronik och dataprylar.      Du kan inte lämna: Böcker, kläder, 
skrymmande möbler och större hemelektronik såsom kyl/frys/spis samt ”tjockTV”.    Det är fritt fram för 
var och en att ta det ni vill ha. Den 2 nov öppnas återbruksrummet. 

 
• Radonrisk finns ej i varken våra fastigheter eller jorden. 
 
• Nya övernattningsrum kommer att anordnas i Notarien och Lagmannen. Teckning sker på Fastighets-

kontoret. Adress till dessa är: Notarien Albinsrogatan 2C och Lagmannens Annebergsgatan 3A 
 

• Ej brukbara cyklar skall antingen förvaras i eget förråd eller så ombesörjer fastighetsskötarna att de 
forslas bort.  

 
• Gamla mattpiskrummen. Flera förslag har inkommit men vi kommer att avvakta med att iordningställa 

dessa. 
 
• Utemiljön – inga större åtgärder planeras. 
 
• Lucia-kaffe Söndag den 13 dec kl 14.00. De barn eller barnbarn som vill ställa upp i Luciatåg är välkom-

na att höra av sig till fastighetskontoret. 
 
• ”Måsplågan” Vi  kommer att kontakta närliggande bostadsrättsföreningar samt Annebergsskolan om att 

samverka i denna fråga.  
 

Styrelsen 


