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Årsstämman 
Föreningens årsstämma hölls den 18 maj 

på Europaporten. Styrelsen vill tacka alla 

som kom, väldigt trevligt! 

 

Styrelsen består nu utav följande 

medlemmar: 

 

Ordförande: Lars Parnestam 

Sekreterare: André Boysen 

Ledamot: Mikael Engström 

Ledamot: Maina Ewenborg 

HSB Ledamot: Stellan Håkansson 

Suppleant: Margaretha Håkansson 

Suppleant: Paul Liedberg 

 

Grillfesten 
Grillfesten närmar sig med stora steg och 

är planerad den 26 augusti. Det kommer att 

finnas mat, musikunderhållning, hoppborg 

för barn, ansiktsmålning och en 

popcornmaskin. Inbjudan kommer att 

skickas till samtliga. Styrelsen ser fram 

emot att få träffa er alla! 

 

Andrahandsuthyrning 
Som tidigare kommunicerats, tar 

föreningen ut en avgift vid 

andrahandsuthyrning motsvarande 10% 

(4450:-) av ett prisbasbelopp (44500:-) på 

årsbasis. Beloppet 369:- kommer 

månadsvis på avgiftsavin. 

 

 

 

 

 

AirBnB 
Styrelsen accepterar inte uthyrning av 

lägenheter som sker via AirBnB. All 

andrahandsuthyrning skall alltid godkännas 

av styrelsen. 

 

Miljöhusen 

Styrelsen vill återigen påminna om hur 

viktigt det är att källsortera och följa 

reglerna. Följs inte reglerna så innebär det 

en stor merkostnad för föreningen. Tas 

någon på bar gärning så kommer 

merkostnaden att debiteras direkt till 

individen som inte följer reglerna. 

 

Husmötet 
Styrelsen tackar för ert deltagande på 

husmötena i april och har sammanställt de 

synpunkter och frågor som dök upp under 

mötena, se slutet av detta domarblad. 

Styrelsen kommer givetvis även att 

utvärdera denna input och ta det med oss 

under nästkommande styrelsemöten. 

  

Studieverksamheten 
Om det finns någon i föreningen som vill 

starta en ny studiecirkel, tveka inte att höra 

av er till Margaretha Håkansson 

(marg.hakansson@outlook.com) som är 

vår nya studieorganisatör. 
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Parkeringsplatser 
Det står en hel del i kö för att få hyra en 

parkeringsplats i garaget/utomhus. 

Styrelsen undrar därför om det finns någon 

som har mer än en parkeringsplats varav 

den ena inte används så frekvent och har 

möjlighet att säga upp denna i förmån för 

de andra i kön. Har ni denna möjligheten, 

hör gärna av er till fastighetskontoret. 

 

Hundägare 
Det har inkommit klagomål på att vissa 

hundägare inte plockar upp efter sig och 

låter hundarna kissa i våra rabatter i direkt 

anslutning till fastigheterna, vilket inte är 

så lämpligt. Hundavfall ska kastas i de 

hundlatriner som finns på området, 

alternativt som hushållssopor i våra 

miljöhus och inte i papperskorgarna. Det är 

även koppeltvång på vårt område. 

 

Vi vill även påminna om att det finns en 

trevlig rastgård för hundar några hundra 

meter bort mot Baltiska hallen.  

 

Om det osannolika inträffar… 
Den tragiska händelsen i London har väckt 

frågan vad man ska göra ifall 17-

våningshuset böjar brinna. Varje lägenhet 

är sin egna brandcell vilket innebär att 

lägenheten ger ett starkt skydd emot 

bränder utanför. Räddningstjänstens 

direktiv är att man ska stänga fönster, 

ytterdörren och invänta hjälp ifrån 

brandkåren om olyckan är framme. Börjar 

det brinna i ens egna lägenhet så bör man i 

första hand försöka släcka, går det inte så 

ska man lämna lägenheten (stänga fönster 

och dörrar) och larma räddningstjänsten på 

112. 

 

Välskött förening 

Brf Domaren är och har alltid varit en 

välskött förening. Styrelsen har en 

ambition att den även i fortsättningen 

förblir så. Därför är det viktigt att alla 

medlemmar följer våra stadgar, 

ordningsregler, visar respekt för sina 

grannar och bryr sig om vad som händer i 

föreningen samt vårdar våra gemensamma 

tillgångar som vi alla är med och betalar 

till. Om alla hjälps åt blir trivseln bättre 

och kostnaderna kan hållas nere. 

 

Som medlem och delägare har man inte 

bara rättigheter utan även skyldigheter, 

samt att vara en god representant för 

föreningen. 

 

Fastighetskontorets öppettider 
Besök tas emot under följande tider: 

Måndag    9-12 

Tisdag och Onsdag 8-10 

Torsdag   10-14 

Fredag     stängt 

Telefon: 040-96 42 12.  

 

Under vecka 29-32 begränsas 

fastighetskontorets öppettider till: 

Måndag    stängt 

Tisdag      stängt 

Onsdag    10.00 – 11.30 

Torsdag   stängt 

Fredag     stängt 

 

Telefonsvararen avlyssnas regelbundet 

under kontorstid (även under vecka 29-32)  

 

Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 

040- 661 01 65. Gäller vid akuta fall efter 

kontorstid samt helger. 

 

 

Styrelsen önskar er alla en 
trevlig sommar! 
 

 

 


