
Vi som har engagerat oss extra
för vårt boende och blev 
förtroendevalda på föreningens 
årsstämma i januari är:

Claes Liljegren, ordförande
Gentiana Qavolli, ekonomi
Susanne Larsson, sekreterare
Jusse Mårtensson, föreningsvärd
Daniel Olsson-Lindquist, 
föreningsvärd

HSB utser en representant att 
vara delaktig i styrelsearbetet: 
Cecilia Bothén, tel 040 - 91 99 03
 
Kontakt med styrelsen sker på 
brfangdala@gmail.com eller vår 
föreningstelefon 0737-586 892

Mycket information får du på 
www.hsb.se/malmo/angdala

Vi har anlitat Sekant Fastighets-
service som är vår vaktmästare 
och vicevärd. 

Kontakta dem i alla ärende som 
rör fastigheter och trädgård på 
telefon 040-611 00 84 eller 
felanmälan www.sekant.se 

Ansvarig fastighetsskötare är
Valter Petkovski 0707-28 69 22

Kontakta HSB Fastighetsjour
040-661 01 65 vid akuta problem 
på kvällar och helger. 
Kontorstid kontakta alltid Sekant

Saknar du din cykel? 31/10 är sista dag att hämta ut den

Styrelsen har tidigare rensat bland cyklar utomhus och om du saknar din 
cykel, kontakta styrelsen. Du får tillbaka din cykel om du kan uppvisa 
ägarbevis eller fungerande cykelnyckel mot en exp.kostnad på 200 kr.
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Nollade avgiftsavier
Ett programfel vid aviseringen för kvartal 4 har gjort att det gått ut två 
uppsättningar avier: en uppsättning med nollade avier och en med korrekt 
belopp. Det är bara att bortse från de felaktigt nollade avierna och 
använda de korrekta vid betalning. De som har e-faktura får också två 
avier. Det är den nollade avin som syns, för att få upp den korrekta avin 
ska man klicka på ”Visa faktura”. Vid betalning ändrar man beloppet från 
noll till beloppet som står på den korrekta avin. De som har autogiro 
berörs inte av detta. Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas att det 
inte orsakat er stora bekymmer, hälsar HSB Malmö.

Cykelrensning utomhus
Styrelsen kommer att ännu en gång rensa bland cyklarna som står 
utomhus för att skapa mer plats. Cyklarna märks upp med plastband och 
en informationslapp. När en viss tid har gått, tar vi undan de cyklar som 
fortfarande har plastbanden på. Ni som vet med er att ni har er cykel 
utomhus - ta bort plastbandet och om du inte använder din cykel dagligen 
rekommenderar styrelsen att ni sätter ner cykeln i källaren.

Påminnelse om några trivselregler
Rengör grillgallret efter du använt det och plocka undan efter dig i 
trädgårdarna samt rökning är inte tillåtet i våra gemensamma utrymmen.

Miljöstationen på Ribevägen
Styrelsen kommer att flytta glödlamps- och batterikärlen till miljöhuset 
på Korsörvägen 16, detta för att skydda barnen som leker på gården.

Motioner till årsstämman
Styrelsen planerar årsstämma i januari 2017 och sista datum för att lämna 
in motioner är den 31 oktober 2016.

Avgiftshöjning med 3 % till årsskiftet
För att möta tomträttsavgälden som ska omförhandlas 2019 och går ut 
2020 höjer styrelsen avgifterna med 3 % från den 1 januari 2017, som 
budgeten ser ut just nu så kan en eventuell höjning med 5 %  ske till 
årsskiftet 2018.
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