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Avgiftshöjning: 

Vid årsskiftet kommer avgifterna att höjas 

med 4%. Prognosen låg på 3% men vi ser 

ett behov av att höja ytterligare 1%. 

 

Nytt elavtal: 

Styrelsen har beslutat att ansluta 

föreningen till HSB Malmös elavtal där 

leverantören är Energi Sverige, därmed 

lämnar vi Eon vid årsskiftet. Elpriserna har 

ökat sedan förra avtalet, en korrigering av 

elpriset till medlemmarna är därför 

nödvändig. Det nya priset blir 1.50:-/kWh 

nuvarande är 1.25:-/kWh. 

 

Matning av fåglar: 

Det förekommer att boende matar fåglar 

både på marken och även kastar ut bröd 

från balkongerna. Detta är absolut 

förbjudet. Det drar till sig fler fåglar och 

råttor som förökar sig snabbt. Det råder ett 

råttproblem i vårt närområde som vi vill 

undvika att få hit. Styrelsen uppmanar att 

sluta med detta ofog. 

 

Entréer och Trapphus: 

Inga föremål får finnas i trapphusen, ex. 

dörrmattor, barnvagnar m.m. Endast 

rollatorer som är hopfällda är okej. Detta är 

Räddningstjänstens direktiv för att inte 

försvåra deras arbete vid brand eller 

sjuktransporter. Det försvårar även för 

städpersonalen. 

 

Nytt städavtal: 

Avtalet med Möllers städ är uppsagt, ny 

leverantör blir Dygnet Runt Städ som tar 

över efter årsskiftet. De kommer att 

erbjuda hushållsnära tjänster som städning 

och fönsterputsning. 

 

Fönster: 

Styrelsen har gemensamt med brf 

Lagmannen tecknat avtal med 

Fönsterfabriken AB som installerade 

nuvarande fönster. Fönsterna är i mycket 

bra skick, men behöver en översyn/service 

för att förlänga livslängden ytterligare c:a 

20 år. Detta görs till en bråkdel av vad ett 

totalt fönsterbyte skulle kosta. Åtgärderna 

beräknas börja vid månadsskiftet jan-feb 

2019. Utförlig information om hur det är 

tänkt att fungera rent praktiskt, kommer att 

kommuniceras till medlemmarna under 

januari. 

 

Garaget: 

Miljöförvaltningen har i en skrivelse ålagt 

Garagesamfälligheten att byta ut befintlig 

oljeavskiljare kopplad till spolplattorna. 

Den nuvarande lever inte upp till 

miljöbalkens krav, om inte bytet görs får 

inte spolplattorna användas. Kostnaden för 

denna åtgärd skulle hamna på c:a 400,000 

kronor och troligen inneburit en ökning av 

avgiften, styrelsen anser att det inte är 

ekonomiskt försvarbart och har därför 

beslutat att stänga spolplattorna senast 30 

april 2019 då dispensen går ut. Det innebär 

att två nya p-platser kan skapas vilket det 

finns stort behov av. 
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HSB Bolina: 

Avtalet med HSB Bolina är uppsagt vilket 

möjliggör att föreningen kan få till bättre 

och billigare avtal med telefon och 

internetleverantörer. Mer information om 

detta kommer separat. 

 

Motioner till årsstämman 

Om ni har några motioner som ni vill ska 

tas upp på vår årsstämma. Skicka då in 

dessa innan februari månads utgång. 

 

Gymmet: 

Avgiften för gymmet kommer att höjas 

ifrån 300kr till 450kr då nya inventarier har 

köpts in. Detta gäller ifrån årsskiftet. De 

som har pågående abonnemang får betala 

den nya avgiften vid förnyelse. 

 

Inför helgerna  
Var försiktiga med levande ljus och 

kontrollera batteriet i era brandvarnare. Vi 

rekommenderar att alla lägenheter innehar 

en brandsläckare samt en brandfilt ifall 

olyckan är framme. 

 

Granar kastas vid de upplysta träden, dock 

inte vid Albinsrogatan 5 A. 

 

Om ni tänker smälla av fyrverkerier på 

nyårsnatten, ber vi er att inte göra det i 

anslutning till våra fastigheter då det 

innebär en viss säkerhetsrisk. Visa hänsyn! 

 

Fastighetskontoret öppettider 

Under mellandagarna, mellan jul och nyår 

håller fastighetskontoret öppet fredag den 

28/12 mellan 9-11.30. 

 

Onsdagen den 2/1 har fastighetskontoret 

öppet som vanligt mellan 09.00-12.00 

 

Övriga mellandagar är kontoret stängt för 

besök, men telefonsvarare avlyssnas. 

 

Telefon: 040-96 42 12. Telefonsvararen 

avlyssnas regelbundet under kontorstid. 

Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 

040- 661 01 65. Gäller vid akuta fall efter 

kontorstid samt helger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för det gångna 

året! 

 

God Jul och Gott Nytt 

År önskar Styrelsen 

 

 

 

 


