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Husmöten den 21 och 22 april 

Boka någon av nedanstående tider! 
Den 21 apr kl  19.00 
Den 22 apr kl 14.00 alt kl 19.00 

Dagordning kommer att sättas upp på 
anslagstavlorna i entrén. 
Plats som vanligt på Träffpunkten. 

 

Föreningsstämma 4 maj 2010 
Föreningsstämma kommer att hållas på Europaporten 
tisdag den 4 maj. Vi startar med buffé kl 17.00-18.00 
och börjar mötet  kl 18.30. Inskrivning börjar kl 18.00. 
Kallelse och verksamhetsberättelse kommer att skickas 
ut senast två veckor före stämman (i enlighet med våra 
stadgar) men boka redan nu in ovanstående datum! 
 

Elförbrukning enhetsmätning 
Vi beklagar att det blivit fel i andra  kvartalets avier 
ang utdebiteringen av elkostnaderna. Fortsättningsvis 
kommer elkostnaden att debiteras månadsvis. 
”El schablon” försvinner – den preliminära debitering-
en för el kommer i stället att benämnas ”Elförbrukning 
enhetsmätning” på avierna och baseras på antal kWh 
som man beräknar förbruka under året. 
Pris per kWh är höjt fr o m januari 2010 till 1,20 kr. 
Under januari-mars 2010 betalade medlemmarna 0,95 
kr kWh. Detta har korrigerats och mellanskillnaden 25 
öre per kWh har debiterats i april månads avi.  
 
Vårt nya elavtal är treårigt och garanterar oss 1.20 kr/ 
kWh totalt under tre år om inte moms eller andra sam-
hällspålagor ändras. 
 

Portlås 
Några medlemmar har undrat hur portlåsen fungerar 
om det blir elavbrott. Ut kommer man ju alltid…men 
hur kommer jag in vid elavbrott?    
Det finns ett batteribackup, som kopplas in vid ström-
avbrott. Vi har dessutom service och jouravtal med 
Sydantenn och Fastighetsjouren, som man kan ringa 
till. Tel.nr finns på anslagstavlan. 
 

Matavfall 
På husmötet kommer vi att informera om möjligheten 
att sortera ytterligare en fraktion i Miljöhuset nämligen 
matavfall. Mera information om detta kommer som 
sagt på Husmötet samt därefter i informationsblad till 
våra hushåll.  
 

Utemiljö 
Häcken mot Notarien utmed Lagmansgatan 4 har för-
yngringsbeskurits. Till sensommaren kommer vi att 
stamma upp lönnarna kring Notarien och se över pilar-
na. 
 

Måsplågan 
Tillsammans med vår grannförening Riksbyggen har vi 
köpt in en tjänst från Anticimex, som ska hjälpa oss att 
få tyst på måsarna genom att hindra dem att bygga bo 
på våra tak.  
 

Störande renoveringar – (en annan plåga)  
I våra ordningsföreskrifter har vi gjort ett tillägg under 
rubriken  ”Renovering och ombyggnad” 
Renovering som kan vara störande för andra boende i 
huset får endast utföras vardagar kl 08.00 – 18.00.  
 
Dessutom gäller följande ”Kom ihåg tider” 
22.00 – 08.00 ”Tyst i huset” 

08.00 – 20.00 Mindre underhållsarbeten  -  vardagar 

08.00 – 18.00  Mindre underhållsarbeten  -  lördagar 

08.00 – 18.00 Större störande renoveringsarbeten - vardagar  

07.00 – 21.00 Tvättider  

Exempel på större störande renoveringar kan vara: bila 
upp golv i badrummen, hugga ner väggar, knacka ner 
kakel o dyl. 
 

GRATTIS! 
En av våra medlemmar fyller 100 år i april!  

Vi gratulerar! 
 
 

Svaret  till ”Klurigheterna” i förra Domarbladet 
Ta fram Domarbladet dec 2009 och hitta frågorna 
1.  2034 
2. 1 gång. Sedan tar du bort det från 58 osv 
3. Dag och natt 
4. Fåglar 
5. Man knackar inte på sin egen dörr 

 

Glad Påsk! 
och en härlig vår önskar 

 

STYRELSEN 

 
 


