
I HSB regi lanseras en ny hemsida. På grund av detta så har vår 
nuvarande hemsida inte kunnat uppdaterats den senaste tiden. 
Kika gärna in på den nya siten www.hsb.se/malmo/angdala 3 mars!

NYTT
från styrelsen i din bostadsrättsförening HSB Brf Ängdala

God fortsättning önskas alla 
medlemmar!
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
Karin Hulteberg, föreningsvärd

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

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

Vi har anlitat Sekant Fastighets-
service som 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

NY HEMSIDA 3 MARS PÅ SAMMA ADRESS

Årsstämma och ny styrelse
Årstämman gick av stapeln  den 29 januari. Stämman valde tre ledamöter 
till nya styrelsen.  Jusse Mårtensson blev omvald på 1 år till. Nytillskott är 
Karin Hulteberg och Gentiana Qavolli som båda är valda på 2 år. Claes 
Liljegren och Susanne Larsson har ett år kvar på sin mandatperiod, 
Gustav Elfving avgår och valdes istället till valberedning. Dan Andersson 
avgick som valberedning och Anna Arnetorp blev omvald. Martina Näs 
blev vald till föreningens interna revisor.

Obligatorisk Ventilations Kontroll
OVK har nu utförts i de flesta lägenheter, det finns några lägenheter som 
SIMAB inte har fått tillträde till och nytt försök kommer att göras v. 8. 

Om inte tillträdes ges denna andra gång kommer föreningen att debitera 
medlem  kostnaden för tredje besöket. Vi vill också nämna att OVK är 
lagstadgad kontroll och medlem måste ge SIMAB tillträde till respektive 
lägenhet.

VICEVÄRD/VAKTMÄSTARE

HSB FASTIGHETSJOUR

FEBRUARI, 2015
STYRELSENS RUTA Nya belysningen

På det nya året har arbetet med att byta ut vår belysning till 
energieffektiva och rörelsekänsliga armaturer fortsatt som 
planerat. 
Styrelsen behöver er medlemmars hjälp med att 
samla in information om hur det fungerar runt om i fastigheterna. 
Vi behöver följande information: 
- Hus där felet uppstått dvs K=Korsörv, P=Pilåkersv, R=Ribev.
- Var i huset dvs husets nummer.
- Placering i huset k= källare, v=vind, e=entré och 1=vån. 1 osv.
- Vad felet består av, tex lampa släcks ej, tänds ej osv.
- Lägenhetsnr på medlem som anmäler felet.

Kort och gott kan en anmälan se ut enligt följande:
“K, 16A, k, tvättstuga, lampa ovanför bord lyser utan synbar anledning, 
lgh 49.”
Skriv en lapp och lägg i vår brevlåda eller mejla till angdala@telia.com.

Tänk på att stänga dörrarna till tvättstugorna, 
eftersom vi numera har rörelsestyrd belsyning
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