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Föreningsstämman 12 maj 
Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 12 
maj på Europaporten med 116 st. närvarande, 
96 röstberättigade och 2 fullmakter. 
Lars Parnestam, ordförande i föreningens sty-
relse, hälsade stämmodeltagarna välkomna.  
Till ordförande för årets föreningsstämma val-
des Stellan Håkansson, HSB Malmö.  
Brf. Domaren har fått en ny styrelse och har 
numera följande sammansättning. 
 
Ordförande  Lars Parnestam 
Vice ordförande Mikael Engström 
Sekreterare  Andreas Ullner 
Ord ledamot  Maina Ewenborg 
HSB Malmö ledamot Josefine Persson 
Suppleant och studie org. Kevin Fröderberg 
Suppleant  André Boysen 
Revisor, ordinarie Vivika Månsson
  Barbro Molin 
Revisor, suppleant Bengt Almebäck 
Valberedning  Helene Hansson  
                                           Monica Bermsten 
   
Hör gärna av er till både valberedningen eller 
styrelsen om det är några frågor. 
  
Årliga Grillfesten planeras 24 aug 
Den traditionella grillfesten med god mat och 
musik samt trevlig samvaro kommer att anord-
nas som vanligt på vår stora gräsmatta. Boka in 
söndagen den 24 augusti. 
 
Fritidsverksamhet 
Fritidsverksamhetens höst program skickas ut i 
nästa domarblad. 
 
Upprustning av framsidan av 5 A-B 
Arbetet är nu utfört med planteringen, nu väntar 
vi med längtan till blomningen!! 
 
 

 
Våra miljöhus 
Det har blivit bättre i våra miljöhus, vi hoppas 
att det får fortsätta så. Trevligt! Bra gjort!  
 
Säkerhet 
Ring 112 om du ser eller hör något misstänkt  
inbrott eller försök till inbrott!  
Se till att dina balkongfönster och dörrar är lås- 
ta och att nyckeln inte är tillgänglig.  
 
Det finns även möjlighet att ringa HSB Trygg-
hetsjour som är i samarbete med Securitas 
16.00 – 07.00 vardagar. Dygnet runt på lörda-
gar och helgdagar,  
Tel 040-661 01 65  
Fastighetskontoret kommer i sommar hålla 
stängt v. 30-32. Telefonavlyssnaren kommer 
dock lyssnas av flera ggr om dagen. 
 
Trivsel 
För att vi alla ska trivas skall föreningens ord-
ningsregler följas. Det innebär såsom borr-
ning/spikning/hög musik får endast utföras 
inom ramen enligt föreningens regler.  
 
Alla större renoveringar ses gärna anmälas till 
fastighetskontoret innan påbörjat renoverings 
projekt. 
 
Vänligen fäll ner parasollerna vid sittgrupperna 
efter användandet i sommar, annars finns risken 
att de blåser omkull och går sönder.  
 

Trevlig sommar 
 önskar vi er alla! 

 
STYRELSEN 

 
 
 
 


