NYTT
Februari 2017

Efter föreningsstämman i Januari valdes fyra nya medlemmar in till
styrelsen och därmed sitter endast Daniel Olsson-Lindquist och Cecilia
Bothén kvar från den gamla styrelsen. Vi är glada att ha fått ert
förtroende att leda föreningen och kommer helhjärtat och engagerat att
göra vårt bästa för föreningen. Vilka som har valts in till de olika
uppdragen finner ni till vänster i styrelsens ruta. Vi vill väldigt gärna veta
vad era förväntningar och synpunkter är och kommer inom kort skicka ut
en enkät till er för att få bättre koll på vad ni tycker är viktigt.

Fr.o.m februari 2017 kommer en avgift på 10% av prisbasbelopp per år
att tas för alla nya andrahandsuthyrningar inom föreningen.

Ni vet väl om att man kan få ängdalabladet direkt i mailen? På så sätt
spar vi in på våra resurser och även miljön. Skicka ett mail till
brfangdala@gmail.com och berätta vilken mail ni vill ha bladet till så
ordnar vi det!

Vi har anslutit oss till den ideella föreningen Huskurage vars mål är att
förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge granar
verktyg att agera, att göra civilkurage till norm. Mer information på
http://huskurage.se/ , i trapphusen och på baksidan av Ängdalabladet.

LADDA NER SEKANT APPEN

Har ni ont om plats för förvaring? Just nu finns det lediga förråd att hyra.
Hör av er till styrelsen för mer information om dessa! Skulle någon annan
vara först till kvarn så finns det ett kösystem här med, precis som med
parkeringsplatserna.

TÄNK PÅ ATT

ERA

R
HU

G
FUN

ET?
D
R

VI ÄGER ALLA TRE
FASTIGHETERNA
TILLSAMMANS!

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att
på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.
Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du
har, men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du
ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att
nyttja en viss lägenhet.
Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk
förening som äger fastigheterna och därmed också lägenheterna. Du är själv
med och äger huset du bor i, allt från lägenheterna, de gemensamma
utrymmena och utemiljön.
Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa
sätt men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra,
vilket innebär att vi tillsammans är ansvariga för vår förening, att vi hjälps åt
att hålla kostnader nere, påtalar fel och brister i ett tidigt skede eller håller
snyggt i våra gemensamma utrymmen.
Styrelsen är vald som din representant på årsstämman och har ansvaret mellan
årsstämmorna och årsstämman är bostadsrättsföreningens högst beslutande
organ. En lägenhet - en röst på stämman.

HUSKURAGE – EN POLICY VID
ORO FÖR VÅLD I NÄRA RELATION
Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar
att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med
våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våldet som används mot annan part i nära relation,
majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50
fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, som borde vara
den tryggaste platsen på jorden.
I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det är minst 200.000 barn
i Sverige. Det vi känner till om de här barnen är att de löper tio gånger så stor risk att senare i livet
vara de som själva utsätts för fysiskt våld och många gånger också utsätter andra. Vi kan stoppa den
här kedjan av våld och vi behöver därför hjälpas åt för att möjliggöra ett bättre liv för de här barnen.
Det vi också vet är att minst 300. 000 barn lever i hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan
innebära att de här barnen inte får den omsorg de har rätt till och därför utvecklar skadliga beteenden
mot sig själva eller andra. Även de barnen behöver vi tillsammans värna om och hjälpa så gott vi kan.
Det kan handla om att erbjuda barnen en fika när vi vet att de vuxna inte förmår ta hand om varken sig
själva eller barnen. Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de inte får lugn hemma och det kan
vara att göra en orosanmälan till Socialtjänsten för att barnen ska bli synliggjorda och hjälpta. Detta är
vad vi kallar mikro-handlingar som i någons liv kan innebära strategier för att överleva och på så vis
får det makroeffekter.
Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter begås varje dag. Av dessa anmäls 17 våldtäkter.
Majoriteten av alla våldtäkter (framförallt de som förblir oanmälda) sker av någon en har en relation
med. Vi kan tillsammans förhindra våldtäkterna som sker i nära relation.
Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer motstånd om de vet att hjälp finns att få. De
kommer alltså att våga göra större motstånd (sådant som hörs och syns) om de vet att grannar
kommer till deras undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra
medmänniskor. Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli
hjälpta till en ljusare framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, hör efter hur allt är
och kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.

Vid oro om våld och av omtanke ber vi dig:
1.
2.
3.

Knacka på hos grannen.
Vid behov- hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer
trygghet.
Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs
akuta eller hotfulla.

KOM IHÅG ATT INGEN KAN GÖRA ALLT – MEN ALLA KAN
GÖRA NÅGOT!

