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Husmöten  
På våra husmöten i oktober infor-
merades om bl a detta: 
• Fredrik informerade om att vår  

beredskap för vinterns snöröj-
ning är god. Vi hoppas dock att 

vintern inte blir lika kaotisk som härom året. 
För den som själv önskar sopa framför egen 
dörr finns Snöskyfflar och salt i barnvagns-
rummen. 

• Garaget: Tätning av rörelsefogarna 
/dilatationsfogar är slutförd. Garagesamfäl-
ligheten har stått för kostnaden för denna re-
novering.  
Tyvärr har det hänt att personer smitit in i 
garaget när bilar kört in eller ut ur garaget. 
Dessa obehöriga personer har sedan sett till 
att sätta dörrautomatiken ur spel för att kun-
na begå inbrott. När du kör ner eller upp ur 
garaget – se till att ingen obehörig tar sig in!  

• Ekonomin: Jens redogjorde för föreningens 
ekonomi. I enlighet med de prognoser som 
angivits i våra tidigare årsredovisningar 
kommer fr o m 2013-01-01 avgifterna att 
höjas med 3 %.   

• Yttre och inre underhåll: Gården vid Lag-
mansgatan 2, 4 och 6A-B samt norra gaveln 
vid Albinsrogatan 5 kommer att ses över. En 
arbetsgrupp är tillsatt och kommer att utarbe-
ta ett förslag.  

• Värmepumparnaoch fläktarna  i Albinsroga-
tan 5 höghusen har bytts ut. I Lagmansgatan 
6A-B kommer dessa att bytas ut i början på 
nästa år. 

• Erbjudande om köksfläktar: Nästa år kom-
mer OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) 
att utföras. I samband med detta kommer ett 
erbjudande om att få köpa en speciell fläkt-
kåpa, som kan installeras till kökets ventila-
tion. Mer information om detta kommer! 
Som vi tidigare har informerat, så är det inte 
tillåtet att i höghusen (8 vån, och 17 vån) in-
stallera köksfläktar som kopplas till den me-
kaniska ventilationen.  

• ”Ingen reklam tack”–skylt: De som önskar 
en sådan skylt kan få denna på fastighets-
kontoret.  

• Lösspringande hundar: Återigen en uppma-
ning! Enl våra ordningsföreskrifter får hun-
dar och katter ej vistas lösa i trappor, i källa-
re, på gårdsplan eller i trädgårdsanläggning-
en. Hundarna ska vara i koppel inom vårt 
område.  

• Dörrarna på baksidan av höghusen: Ni som 
måste använda dessa dörrar – se till att dör-
rarna låses efter att ni gått ut eller in i fastig-
heten! Tänk på inbrottsrisken! Vi kommer 
att åtgärda dörrarna.  

 
Nytt elavtal fr o m 2013-01-01 
Styrelsen har, tillsammans med flera andra fö-
reningar, fr o m 2013-01-01 tecknat ett 3-årigt 
elavtal med Vattenfall. Priset för den enskilde 
lägenhetsinnehavaren blir 1,20 kr per kWh 
under hela avtalsperioden, vilket innebär en 
sänkning med 5 öre/kWh mot nuvarande pris.  
 
Ni som har fritidshus kan teckna ett privat elav-
tal med Vattenfall till förmånligt pris och under 
samma avtalsperiod som föreningen tecknat. 
Vattenfall ger ett elprisrabatt på 2,5 öre/kWh 
(referenspris är det ordinarie elpriset på Vatten-
falls hemsida på Internet).  
Du kan ringa 020-820000 ange kod Brf Doma-
ren. Om något problem uppstår med beställ-
ningen hänvisa då till Roger Eriksson (Vatten-
fall) 
 
Elavläsning  

Vi har årsavläst elmätarna och ni 
kommer att få er preliminära avgift 
och slutkostnaden för året reglerad i 
januari månadsavgift. 

 
 
 
 



 
 
HSB:s Juridiska informationsblad 
HSB Riksförbund har givit ut nio juridiska in-
formationsblad.   
Informationsbladen finns på www.hsb.se, sök 
på juridiska informationsblad. Bifogat över-
sänds Andrahandsuthyrning och Att överlåta 

bostadsrätt. 

 
Tvättstugorna 

Hör du till dem som inte ut-
nyttjar din tvättid trots att 
du bokat dig och inte avbokar 
din tid samt inte respekterar 
tvättiderna? Säkert hör du inte 
till dem eftersom du visar 

hänsyn till dina grannar!  Du vet säkert hur irri-
terande det är när du märker att ingen tvättar 
trots bokning och du är i stort behov av tiden.  
 
Dålig städning i tvättstugan är också en anled-
ning till irritation. Alla som använt tvättstu-

gan och torkrummen måste 
städa efter sig! Städbolaget har 
viss städning av tvättlokalerna 
men detta fråntar oss inte skyl-
digheten att städa efter oss!! 

Tänk även på att ta med dig dina tomma för-
packningar och slänga dem i återvinningen i 
miljöhusen. M a o lämna tvättstugan så som du 
önskar finna den!  
 
Återbruksrummet 
Styrelsen har beslutat att fr o m 2013-01-01 
stänga återbruksrummet. De saker som finns 
kvar efter detta datum kommer att slängas! Nå-
got annat utrymme för sådant ändamål kommer 
inte att erbjudas i nuläget.  
 
Övernattningsrummen 

Borgmästaregårdens ekonomis-
ka förening har beslutat att höja 
priset för övernattning i Doma-
rens och Lagmannens övernatt-

ningsrum. Det nya priset, som gäller fr o m 
2013-01-01, blir 300 kr/natt.  
 
 
 
 

 
 
Fritidsaktiviteter 
För någon månad sedan hade Borgmästaregår-
dens Vårdcentral en information om sin verk-
samhet.  När de delger oss sin skriftliga infor-
mation kommer vi att skicka ut den tillsammans 
med Domarbladet.  
 
Fritidskommittén kommer löpande ut med akti-
viteter– dessa anslås på anslagstavlorna.  
KOM IHÅG – i helgerna 
• Containern för grovsopor är öppen   

26 dec – 6 jan.  
 

• Släck levande ljus när du lämnar rummet! 
Sätt gärna upp en påminnelselapp på ytter-
dörren 
Har du kollat batteriet i din brandvarnare? 
 

• Efter Jul – släng julgranarna vid de upplysta 
träden (dock ej vid Albinsrogatan 5A) 

 
• Nyårsraketer 

Det är något alldeles speciellt med nyårs-
afton. För att markera detta väljer många 
att skjuta in det nya året. Tyvärr innebär 
detta en säkerhetsrisk. Du som tänker 
smälla nyårsraketer – visa hänsyn och gör 

inte detta i närheten av våra fastigheter! Välj en 
stor öppen plats och iaktta stor försiktighet – 
både för dig själv och din omgivning!   
Du måste samla upp ditt ”fvrverkeriavfall”.  Gå 
en runda på nyårsdagen och plocka upp avfal-
let.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mysig advent samt 
God Jul och Gott Nytt År 

önskar 
Styrelsen 


