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Med vänliga hälsningar,    
Styrelsen  
2015-11-19 

Styrelsen hoppas att ni nu har fått en skönare och jämnare värme i era lägenheter! Årets arbete 

med pannrumsombyggnaden är i stort sett genomfört. Endast några mindre åtgärder kvarstår från 
slutbesiktningen. Vid denna redovisade Rörmontören Syd att tre stammar inte släpper fram tillräckligt 
mycket vatten. Endast några få små element i entréer och badrum i trappa A-D är kopplade till dem. Vilka 
lägenheter som är berörda är svårt att se på ritningen. Dessa fel kommer att åtgärdas till våren eftersom 
man måste tömma elementen på vatten. 

Med anledning av att ombyggnadens planerade besparingseffekt på 30 % kan utebli om vi vädrar på fel sätt 

vill styrelsen uppmana medlemmarna att inte ha fönster och balkongdörrar öppna mer än tillfälligt och 
vrid då ner termostaterna på noll. 

Felparkerade bilar: Styrelsen har tyvärr noterat att det återigen ofta står bilar på räddningsvägen under 
flera timmar åt gången. Eftersom styrelsen inte vill ta ansvar för att räddningsfordon inte kommer fram, 
kommer styrelsen att sätta böteslappar på de bilar som är parkerade längre tid än för snabb av- och 
pålastning. Styrelsen har bedömt att rimlig tid för detta är max 15 minuter. Kommunens taxa för felparkering 
kommer att tillämpas. Eventuella tvister löses av Kronofogden. 

Förvara ej dina tillhörigheter i allmänna utrymmen! Den senaste brandskyddsronden 151103 visade 
att det återigen finns en hel del brännbart materiel i allmänna utrymmen i källare och vindar vilket ökar 
risken för brand. 

Övergivna cyklar: Styrelsen har också noterat att det finns ett stort antal cyklar som inte används i 
cykelkällaren och utanför huset. Styrelsen kommer därför att markera samtliga cyklar med blå tejp. De cyklar 
som inom fem veckor inte har använts, dvs. vars tejp fortfarande sitter kvar, kommer att anses som 
övergivna och transporteras bort. Markeringen kommer att sitta fram till och med mellandagarna då 
rensningen kommer att ske. Så vet du med dig att du har en cykel förvarad i cykelkällaren som antingen är 
urvuxen eller som ej används, förvara den i ditt privata förråd. Eller sälj den på Blocket och tjäna en slant! :) 

Nu när julen snart står för dörren och mängden skräp som ska slängas kommer öka vill vi uppmana alla 

att sortera avfallet på rätt sätt och se till att kärlen går att stänga. 

Styrelsen har fått in flera klagomål på buller, mest från dörrar som smälls igen. Vi har också noterat att ett 
antal dörrar, som bör vara låsta, står olåsta eller öppna. Vi ber alla att visa hänsyn och stäng dörrar som du 
ser står öppna. 

Ny bokningstavla: Styrelsen kommer att byta ut den nuvarande teckningslistan utanför tvättstugan till en 
bokningstavla. Antalet tvättpass och tvättpassens längd kommer att vara likt dagens system. Mer 
information kommer när bytet närmar sig. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer kring detta, hör i så fall av 
dig till Therese i 6 D! 

I dagsläget betalar föreningen extra för att vaktmästaren ska städa i tvätt- och torkrummet. Styrelsen jobbar 

hela tiden med att få ner föreningens utgifter och vill nu fråga er medlemmar om vi gemensamt kan ta 
ansvar att hålla rent, smuts på golvet och ludd i golvbrunnen är viktigast, och därmed säga upp denna 
tjänst? Hör av dig till valfri styrelsemedlem med DIN åsikt så snart som möjligt! 

OBS! Om du hittar fel på någon utrustning i allmänna utrymmen, anmäl det till någon i styrelsen. Om du har 
fel på någon utrustning i lägenheten som du ansvarar för, kontakta HSB Skånes felanmälan, 
https://www.hsb.se/skane/felanmalan/ eller ring 210 85 00, måndag-fredag 7-16. 

Använd inte kaustiksoda i avloppen, det påverkar rörens livslängd mycket negativt! 

Det blir ingen höjd månadsavgift till nästa år. 

TIPS! Läs gärna mer om vad som händer i vår förening på vår hemsida, 
http://www.hsb.se/skane/brf/backgarden-i-lund/. Den uppdateras när det finns något nytt att meddela. 
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