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Säkerheten i föreningen 
Vi byter nu till inbrottssäkrare slutbleck på 
ytterdörrar och uppgraderar taggsystemet 
(inget som praktiskt påverkar er). Styrelsen vill 
uppmana er alla att inte låta dörrar till 
trapphusen stå öppna om ni inte har uppsikt 
över dem.  
 
Styrelsen vill även poängtera att ni inte ska 
öppna för okända personer vid entrén, även 
om någon okänd ringer på er porttelefon. 
 
Grillfesten 
Den var mycket uppskattad, hög stämning, fin 
musik och strålande väder, helt perfekt. 
Styrelsen tackar er alla som deltog! 
 
Utbyggnad av stadionområdet 
En större utbyggnad är planerad som i viss mån 
kommer att beröra vårt område närmast 
Annebergsskolan. De som är intresserade av 
att se hur det kan komma att se ut, kan gå in 
på Malmö stads hemsida och söka på 
”Stadionområdet”. Där finns mycket 
information att ta del av. 
 
Elsäkerheten 
På www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/kopa-
elinstallationstjanster kan ni läsa vad som krävs 
när ni skall köpa eltjänster. Registrerade och 
godkända företag är listade på den sidan. 
Anlita aldrig ett oregistrerat företag. 
 
Reparationsfond 
Eftersom reparationsfonder inte längre 
tillämpas inom HSB:s organisation, så vill 
styrelsen uppmana de medlemmar som 
fortfarande har pengar i sin fond att ta ut 
dessa. Ingen ränta utgår på innestående 
belopp och inga nya pengar sätts in. Styrelsens 
önskemål är att medlemmarna hörsammar  
 

 
uppmaningen, men var och en avgör själv hur 
man vill göra.  
 
Fastigetskontoret 
Nya öppettider från den 2 oktober då följande 
gäller: 
 
Måndag: 09.00 – 12.00 
Tisdag: 09.00 – 12.00 
Onsdag: 09.00 – 12.00 
Torsdag: stängt.  
Fredag: 10.00 – 11.30 
 
Tiderna kommer att utvärderas efter årsskiftet. 
Henrik har valt att gå vidare i annan 
verksamhet. Ett stort tack till honom för ett 
mycket bra utfört arbete den tid han har varit 
hos oss, vi önskar honom lycka till framöver. 
 
Stamrenoveringen 
Rörmontörens arbete i 8-våningshuset är inne i 
slutskedet med montering av nya radiatorer. 
Puls ligger något före i tidsschemat och är i 
igång med olika åtgärder i alla 
trevåningshusen. Exakt när arbetet påverkar 
just er lägenhet får ni besked om i era 
brevlådor i god tid innan. Det är fortfarande 
möjligt att få sitt badrum renoverat i samband 
med renoveringen. Om ni som bor i något av 
låghusen och vill fixa till badrummet, kontakta 
då Rörmontören någon gång i februari 2018 för 
bokning. De börjar sitt arbete i Lagmansgatan 4  
i april månad, sen vidare till 6:an och till slut 
Albinsrogatan 3. 
 

http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/kopa-elinstallationstjanster
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/kopa-elinstallationstjanster


Studie/fritidsverksamheten 
Det finns en uppdaterad förteckning på våra 
aktiviteter inom föreningen på hemsidan. 
Denna information finns även tillgänglig i ert 
trapphus. 
 
Föreningen har även annonserat resor, 
föreställningar (via vårt teaterombud) på 
hemsidan under ”Nyheter”. Denna information 
finns även tillgänglig i ert trapphus. 
 
Till barnaktiviteter söker vi förslag och ansvarig 
för sådan verksamhet. Vi försöker även utöka 
biblioteket med barnböcker samt undersöka 
möjligheten att boka teater och/eller 
operaföreställning inom ramen för utbudet vid 
Malmös scener. 
 
Kurs/cirkel under temat familjejuridik startas 
om det är praktiskt möjligt och om intresset är 
tillräckligt stort. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovering och ombyggnad  
Styrelsen vill påpeka att det finns en del regler 
att förhålla sig till gällande renovering och 
ombyggnad. Nedan är ett utdrag ur våra 
trivselregler som måste följas: 
 
Mindre underhållsarbete, spikning och 
borrning som är av kortvarig karaktär får 
utföras på vardagar kl. 08.00 – 20.00 samt 
lördagar kl. 08 - 18.00. OBS! Inga 
underhållsarbeten på sön- och helgdagar 
 
Större renoveringsarbete skall anmälas till 
styrelsen för godkännande som t.ex. 
badrumsarbeten, vvs-arbeten och 
byggnadsarbeten.  
 
Renovering som kan vara störande för andra 
boende i huset får endast utföras måndag - 
fredag kl 08.00 – 18.00 
 
Avstängning av vatten, el och övrigt som 
berör andra medlemmar skall anmälas till 
fastighetskontoret som handlägger ärendet. 
 
Elinstallationer får endast utföras av behörig 
installatör. 

 

 
 
 

Vi i Styrelsen önskar er alla en 
Trevlig höst! 

 



Synpunkter och frågor från husmötets deltagare 2017-04-20 kl. 14.00 och 18.0 
 

Vad gör föreningen för åtgärder för de boendes trygghet?  

Svar: Uppgraderar taggsystemet, byter slutbleck på ytterdörrar. 

 

Allmän irritation över stulet med avgiftsavierna för maj och juni.  

Svar: Datafel hos HSB var orsaken. 
 

Fråga om hur många lägenheter som kommunen förfogar över i BFR Domaren.  

Svar 3 lägenheter.  
 

Städning efter stamrenovering i 6 A-B var inte tillfredsställande. Två av våra medlemmar städade 

hissarna.  

Svar: Stort tack till er som städade hissarna. 
 

För kort tidsintervall på automatiska dörröppnare i vissa entréer i höghusen. 

Svar: Åtgärdas om det är möjligt. 
 

Önskemål om gallring av träden på vallen längs låghuset Lagmansgatan 6 som gränsar till Notarien. 

Svar: Gjordes för två år sedan. Utemiljön är inte prioriterad i nuläget, stamrenoveringen och 

annat som är mer akut går före. 
 

Synpunkter på att två träd fällts på vallen längs cykel/gångvägen vid Albinsrogatan 3. Önskemål om att 

inte fälla fler träd på vallen närmare Albinsrogatan, grönskan bör bevaras.  

Svar: Styrelsen har inga planer på att fälla fler träd på vallen. 
 

Önskemål om laddningsstolpar för el-bilar.  

Svar: Finns på agendan, dock är inget beslutat i dagsläget. 
 

Stor irritation över väntetiderna för att få en p-plats. Många står tomma och används inte enligt 

bedömning från boende. Förslag: Bör inte få p-plats om man inte har någon bil. Endast en p-

plats/garageplats per lägenhet.  

Svar: Vi jobbar med att hitta en bra lösning på problemet. 
 

Fortfarande problem med att plocka upp efter hundarna.  

Svar: Hundägarna måste ta sitt ansvar. 
 

Missnöje med utförande av trappstädningen.  

Svar: Vi har framfört detta till städfirman, bättring utlovad. 
 

Irritation över städning i tvättstugorna. Tydligare info om när städbolaget har städat tvättstugorna. 

Dålig städning av de boende.  

Svar: Framfört till städfirman. Skärpning boende. 
 

Fler cykelställ vid Lagmansgatan 6 A-B.  

Svar: Vi tittar på hur vi bäst löser det, idéer finns.  
 

Cykelplats för lådcyklar:  

Svar: Svårare att lösa p g a storleken, vi funderar. 
 

Plats för lånecyklar från Malmö Stad. 

Svar: Styrelsen säger nej till detta. 



Avseende studieorganisationen framfördes önskemål från deltagarna att titta på möjligheterna att i 

studiecirkel lära sig mer om aktier och familjejuridik.  

Svar: Undersöker möjligheter. 
 

Rörelsedetektorer i källarförråden i 6A/B för belysningen.  

Svar: Finns i underhållsplanen längre fram. 
 

Nyckel för extra låsning till hissarna från markplan till källarplan, i syfte att försvåra för obehöriga att 

ta sig ner i källaren.  

Svar: Vi kontaktar hissfirman för kostnadsförslag. 
 

Önskan om fler aktiviteter för barnfamiljer, saftkalas? Minicirkus?  

Svar: Finns det någon förälder som är villig att engagera sig som ansvarig och hålla i dessa 

aktiviteter? 
 

Tiderna för renoveringsarbeten respekteras inte. Det slarvas å det grövsta både kvällar och helger. 

Svar: Påtala det för den som stör om ni vet vem det är, hjälper inte det ringer ni till jouren som 

skriver en rapport om störningen. Vi kan då kontakta vederbörande. 
 

Påpekande kom om att det är dåligt tryck i vattnet när man ska tvätta sin bil. Införskaffa 

högtrycksutrustning?  

Svar: Vi tar upp frågan vid nästa möte i garagesamfälligheten. 
 
 

 

 


