
HSB Bostadsrättsförening  

DOMAREN i Malmö    
 

 

 

DOMARBLADET 
Mars  2014 

 
Husmöte den 22 april 
Boka in ovanstående datum för vårens husmöte. 
Tiderna är kl. 14.00 och 18.00 
Dagordning sätts upp på anslagstavlorna en 
vecka i förväg. 
 
Föreningsstämma den 12 maj 
Årets föreningsstämma hålls måndag den 12 
maj på Europaporten. Årsredovisning kommer 
att skickas ut i god tid före stämman. Kallelse 
kommer att anslås på anslagstavlorna 14 dgr 
före stämman. Boka in den kvällen! 
 
Brf. Domaren & Styrelsen behöver 
just Dig! 
Är du intresserad av att vara med och påverka 
ditt och allas vårt boende genom att vara med i 
vår styrelse? Eller kanske har du en granne som 
du tycker är lämplig, hör av dig till någon i sty-
relsen eller till fastighetskontoret. 
Hela den nuvarande valberedningen avgår vid 
årets stämma, vi söker därför kandidater även 
för dessa poster. 
 
Utemiljön! 
Hundar får absolut inte rastas på våra lekplat-
ser, det finns en hundgård lätt tillgänglig i när-
heten. För allas trivsel ber vi er även att und-
vika att kasta fimpar och skräp på vårt vackra 
område. Papperskorgar finns utplacerade för 
detta ändamål. 
 
Miljöhusen & Containers! 
Det slarvas otroligt fortfarande i våra miljöhus. 
Släng endast det som får slängas i respektive 
tunna. Angående tillträde till vår container får 
man absolut inte kasta ett helt kök som det 
gjordes förra gången, sopstationen vid Ollebo 
terminalen är till för sådant. 
 
 
 
 
 

Biljetter 
På fastighetskontoret finns biljetter till Brand-
kårens vårkonsert på Malmö Opera söndagen 
27 april, kl. 15.00 och 18.30 
Pris 360:- kr. 
Till hösten kommer det finnas biljetter till mu-
sikalen Dr Zjivago som även den ges på Malmö 
Opera. Biljetter kommer finnas till föreställ-
ningen söndagen 5 oktober kl. 16.00 och freda-
gen 10 oktober kl. 19.00. Den kvinnliga huvud-
rollen görs av Sanna Nielsen. 
 
Borgmästarens konst & cafe förening 
Både konst & cafeföreningen söker medlem-
mar. Intresserade kontaktar Sven-Åke Neckmar 
040-92 32 04  
eller Barbro Molin 040-96 56 30. 
 
Säkerhet 
Ring 112 endast för livshotande tillfällen. 
Ring 114 14 eller trygghetsjouren 040-661 01 
65 om du ser eller hör något misstänkt inbrott, 
försök till inbrott eller skadegörelse!  
Se till att dina balkongfönster och dörrar är 
låsta och att nyckeln inte är tillgänglig.  
 
 
 
 

Glad Påsk! 
och en härlig vår önskar 

 
STYRELSEN 


