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Föreningsstämman 4 maj 
Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 4 maj på 

Europaporten med 150 st  varav 114 
röstberättigade medlemmar 
närvarande.  
Kjell Inge Olsson, ordförande i 
föreningens styrelse, hälsade 

stämmodeltagarna välkomna samt informerade om 
händelser under 2009 och 2010. Till ordförande för 
årets föreningsstämma valdes Josefine Persson, 
HSB Malmö.  
Protokollet från föreningsstämman finns på 
fastighetskontoret och den som är intresserad kan ta 
del av detta. 
 
Styrelsen har numera följande sammansättning: 
Ordförande Kjell Inge Olsson 
Vice ordförande  Lasse Bengtsson 
Sekreterare Helene Hansson 
Ord ledamot Jens Nordberg 
HSB Malmö ledamot Josefine Persson 
  
Suppleant Anne Herbertsson 
Suppleant och Studie- 
fritidsorg 

Monica Olsson 

  
Revisor, ordinarie Vivika Månsson 
 Ingrid Murphy 
Revisor, suppleant Barbro Eriksson  
  
Valberedning Marianne Persson  

Charlotte Holmén   
Lennart Eriksson 

Styrelsen har inom sig även fördelat nedanstående 

uppdrag: 
Ekonomifrågor Jens Nordberg 
Energi och miljö  Kjell Inge Olsson och Lasse 

Bengtsson 
Representanter i 
Garagesamfälligheten 

Kjell Inge Olsson och Jens 
Nordberg 

Information Helene Hansson 
Hemsida Lasse Bengtsson och Helene 

Hansson 
 
Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen.  
Under föreningsstämman kom några frågor upp som 
vi lämnar svar på nedan: 
 
Kostnaden för borttagning av häcken utmed 
Lagmansgatan 6C-G:  90 125 kr  

Kostnaden för ”Övriga installationer”, sid 26 not 
4 i årsredovisningen:  
VA/Sanitet   38 644 
Värme   74 437 
Ventilation   80 440 
El   67 038 
Utrymningslarm* 106 250 
TV/Porttelefoni        963 
Summa  367 772  
* för tvättstugor 
 
Ökad fjärrvärmekostnad:  Beror på ett kallare 
medelår, värmepumpstopp i ett höghus samt 
kostnadshöjning av fjärrvärmepriser.  
 
Fråga uppkom även kring höjningen av med-
lemsavgiften till HSB Malmö. Avgiften  är f n 400 
kr per år och lägenhet och har ej höjts sedan 1996. 
HSB Malmö tillhandahåller service, rådgivning 
konsulter m m både till den enskilde medlemmen 
samt föreningen. Nedan redovisas det vi får för 
medlemsavgiften:  
• Medlems rådgivning i bostadsrättsärende dels 

hos oss HSB Malmö dels hos Riksförbundet – 
kostnadsfri rådgivning i enklare ärenden 

• Styrelse rådgivning i bostadsrättsfrågor samt 
styrelsearbete dels hos oss HSB Malmö dels hos 
Riksförbundet– kostnadsfri rådgivning i enklare 
ärenden 

• Gratis utbildning av förtroendevalda – intro-
duktionsutbildning, grundutbildning samt vi-
dareutbildning 

• HSB ledamotsverksamheten 
• Tidningen Uppdraget – går till förtroendevalda 
• Olika evenemang för medlemmar till reducerat 

pris eller helt gratis  
• Arbete med att ta fram olika rabatterbjudandet 

och/eller ramavtal –tex. HSB Bo-Lina, HSB 
Hemförsäkring, HSB Fastighetsförsäkring 

• Information via olika digitala kanaler 
• Tidningen Hemma i HSB – tidningen är stad-

gebunden från Riksförbundet sida dvs. den 
kommer ut till alla medlemmar vare sig man vill 
eller ej. Hemma i HSB kommer ut med 6 
nummer/år.  

• I varje nummer har HSB Malmö 8 sidor special 
för Malmö. 



• Styrelsen har tillgång till det digitala styrelse-
rummet, en Internetbaserad kunskapsbas 

• Styrelsen får HSB Malmö Nytt, en Internetba-
serad informationsskrift 

 
Valberedningen har ordet 
Vi tackar för förtroendet och hoppas på bra 
samarbete med er alla i föreningen. 
Charlotte Holmén  tel  880 34 
Lennart Eriksson tel 49 38 31 
Marianne Persson (sammankallande) tel 92 42 36 
 
Klimat och elavtal  
Som en följd av de åtagande föreningen gjort genom 
undertecknandet av HSB:s klimatavtal har styrelsen 
beslutat att  all el som föreningen använder skall 
vara koldioxidfri. 
 
Brev från Posten ang tröga brevinkast 

Posten har kontaktat oss betr sitt 
arbetsmiljöproblem som de 
beskriver så här  ”postinläggen är 
olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. 

De är svåra att hantera för 
brevbäraren genom att de är för 

tröga att öppna”. Representanter för Posten har 
varit hos oss (och våra grannföreningar) och mätt 
motståndet i brevinkasten och konstaterat att de 
gamla dörrarna som har tröga brevinkast inte 
uppfyller Postens krav på bra arbetsmiljö. I sitt 
senaste brev har de hotat oss med att vägra dela ut 
brev.  
 
Vi har vänt oss till HSB Malmö i denna fråga. Detta 
är en fråga som berör många föreningar och vi 
avvaktar HSB Malmö och HSB Riksförbunds 
ställningstagande. 
 
I korthet kan vi informera om att i brf:s stadgar sägs 
att bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens 
ytterdörrar.   
 
Vi kommer att framöver informera er om 
hanteringen i detta ärende och kommer att 
medverka till att detta löses på bästa sätt för våra 
medlemmar 
 
Inbrott i låghusen  

Tyvärr har vi återigen drabbats av 
inbrott i källarförråden. Lagmansgatan 
6 C-G har haft flera inbrott, där 
förövarna tagit sig in på ett sätt så att 
ingen åverkan gjorts på ytterdörrarna.  
Albinsrogatan 3 A-G har 

inbrottstjuvarna tagit sig in genom att bryta upp en 
ytterdörr till källaren. Tjuvaran har tyvärr inte 
kunnat tas på bar gärning. Vi kommer att förstärka  
alla ytterdörrarna med ytterligare inbrottsskydd. 

Blomstertjuvar 
Även utomhus har tjuvar varit framme. 
Någon/några har stulit  våra nyplanterade 
magnoliabuskar! Om ni iakttar personer med 
oärliga avsikter hör av er – helst till Polisen -  
men även till oss eller fastighetskontoret. 
 
Cyklar 

 Har du en cykel som du inte använder 
och som du vill ”bli av med”? Anmäl 
detta till fastighetskontoret så hämtar 
fastighetsskötarna den. Vi har ont om 

plats för cyklar och behöver platserna främst för 
cyklar som används.  
 
Grillfest i höst -  söndag den 29  aug  
I år kommer fritidskommittén att ordna höstfesten. 
Det blir annorlunda än förra året med flera 
aktiviteter och du får även umgås med grannarna i 
våra andra två HSB föreningar.  
 
Dina grannar ber dig att: 
• Du som har badkar – tänk på att inte tappa upp 

vatten sent på kvällen efter kl 22.00.  
• Om du renoverar – begränsa tiden  för 

renoveringsarbetet och respektera tiderna i 
ordningsföreskrifterna. (Se även förra 
Domarbladet).  Meddela även hur länge du avser 
att renovera. Anslag för renoveringsarbetet sätts 
upp i trapphuset och kan fås av fastighetskontoret.  

 
Fastighetskontoret har öppet som vanligt 
under sommaren. Två flickor, som bor på 
området, kommer att arbeta några veckor hos 
oss i sommar.  
 
Tänk på att informera dina grannar om du är borta 
längre perioder under sommaren. Det är bra om du 
lämnar din nyckel till någon granne eller till 
fastighetskontoret – så att  vi snabbt kan komma in 
i din lägenhet p g a oförutsedd händelse såsom 
vattenläckage e dyl.  
Om du lämnar nyckeln till grannen meddela 
fastighetskontoret. 
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