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Extra föreningsstämma 2 febr 
Vi har, vid ett flertal tillfällen, in-
formerat om Postens krav på för-
ändring av de tröga brevinkast som 
finns på flera lägenhetsdörrar. För 
att ge medlemmarna en möjlighet 

att vara delaktiga i beslutet har styrelsen kallat 
till extra stämma och redogjort för de olika för-
slag som finns för att undanröja hotet från Pos-
ten att sluta med postutdelning till de lägenheter 
som har tröga brevinkast.   
 
Antal närvarande stämmodeltagare var 170, 185 
röstberättigade varav 38 fullmakter.   
Stämman beslutade enhälligt om att inte in-
stallera postboxar i föreningens entréer.  
Föreningen kommer att kontakta de lägenheter 
som har tröga brevinkast och erbjuda dem de 
alternativ som finns för att åtgärda problemet.  
 
De alternativ som finns är: 

• Installation av nya brevinkast. Föreningen 
köper in brevinkast och ek. föreningen 
Borgmästaregårdens personal installerar des-
sa. Medlemmen bekostar själv sitt nya brev-
inkast. 

• Installation av säkerhetsdörrar. Förening-
en kontaktar firmor för att få bästa pris.  

 
Erbjudandet medföljer Domarbladet 
 
De lägenheter som väljer att inte förändra sina 
tröga brevinkast kommer sannolikt att vara 
tvungna att hämta sin post på Postens utdel-
ningscentral, som f n finns på Dalaplan. 

 
Stormen 
Stormen som drog fram i Skåne den 7 febr 
drabbade tyvärr oss också. Ett av träden, Robi-
nia, utmed Lagmansgatans parkering, fälldes av 
stormen. En arborist har undersökt träden och 
rekommenderat att de tas bort eftersom de tro-
ligtvis inte klarar en kommande storm. Vi 

kommer därför att fälla övriga 5 träd på vallen 
utmed Lagmansgatan.  
 

Cykelrensning pågår 
Fastighetskontoret har skickat ut meddelande 
om att de kommer att rensa alla cyklar som inte 
används. Kom ihåg att märka den cykel som 
inte ska bortföras! 
Kontakta fastighetskontoret om något problem 
uppstått i samband med detta. 

 
Påminnelse om anmälan av Kontakt-
person 
I förra Domarbladet informerade vi om att ni 
har  möjlighet att till fastighetskontoret uppge 
kontaktperson, som fastighetskontoret kan kon-
takta vid behov t ex vid  vattenläckage eller 
olycksfall. Kontaktperson kan vara granne eller  
nära anhörig som har tillgång till er nyckel eller 
snabbt kan kontakta er.   
 

OBS!  OBS!  OBS! 
Ta bort tvättkolvar! 
Tänk på att ta bort din tvättkolv när du har tvät-
tat färdigt! ”Parkera” den gärna längst ner på 
tvättkolvstavlan.  
 

Släng inte fimpar på vårt område! 
Tyvärr har det hänt att rökare som vistas utom-
hus eller röker på balkongen har slängt fimpar-
na utomhus direkt på gångplattorna eller på 
gräsmattorna.  Det ser mycket skräpigt ut och vi 
uppmanar de som röker att visa hänsyn till oss 
andra som inte röker samt inte använda vår 
utemiljö till deponering av fimpar.   

  
Med förhoppning om en snar och härlig vår 

Styrelsen 


