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Årsstämman 
Föreningens årsstämma hölls den 17 maj 

på Europaporten. Totalt deltog 94 stycken 

personer på stämman. Styrelsen vill tacka 

alla som kom men samtidigt uppmana fler 

att delta på årets viktigaste föreningsmöte. 

Det är viktigt att varje röst blir hörd! 

 

Styrelsen består nu utav följande 

medlemmar: 

 

Ordförande: Lars Parnestam 

Sekreterare: André Boysen 

Ledamot: Mikael Engström 

Ledamot: John Richards 

HSB Ledamot: Stellan Håkansson 

Suppleant: Margaretha Håkansson 

Suppleant: Paul Liedberg 

 

Regler i våra trapphus! 
Det är väldigt viktigt att alla följer de 

regler som finns för våra trapphus. Det är 

inte tillåtet att parkera cyklar, barnvagnar 

eller annan egendom i trapphusen. Det är 

en direkt säkerhetsrisk! 

 

Efterlysning! 
En medlem har efterfrågat någon tekniskt 

kunnig person, som vid behov kan hjälpa 

till med IT frågor och annan teknik. Finns 

det någon i föreningen som är intresserad 

av detta så hör av er till någon i styrelsen.  

 

 

 

Grillfesten 
Grillfesten närmar sig med stora steg och 

är planerad den 25 augusti. Det kommer att 

finnas mat, musikunderhållning och 

hoppborg för barn. Inbjudan kommer snart 

att skickas ut till er. Styrelsen ser fram 

emot att få träffa er alla! 

 

Andrahandsuthyrning 
Som tidigare kommunicerats, tar 

föreningen ut en avgift vid 

andrahandsuthyrning motsvarande 10% 

(4550:-) av ett prisbasbelopp (45 500kr:-) 

på årsbasis. Beloppet 379:- kommer 

månadsvis på avgiftsavin. 

 

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. Det är 

även viktigt att vika ihop större kartonger 

så mer får plats i våra soptunnor. 

 

Husmötet 
Styrelsen tackar för ert deltagande på 

husmötena i april och har sammanställt de 

synpunkter och frågor som dök upp under 

mötena, se bilaga. Styrelsen kommer 

givetvis även att utvärdera denna input och 

ta det med oss under nästkommande 

styrelsemöten. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetskontoret öppettider 

Besök tas emot under följande tider: 

(förutom röda dagar). 

 

Måndag: 09.00 – 12.00 

Tisdag: 09.00 – 12.00 

Onsdag: 09.00 – 12.00 

Torsdag: stängt.  

Fredag: 10.00 – 11.30 

 

 

OBS – Sommartider för V28-31: 

Onsdagar: 09.00-11.00 

Stängt övriga dagar. 

 

 

Telefon: 040-96 42 12. Telefonsvararen 

avlyssnas regelbundet under kontorstid. 

Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 

040- 661 01 65. Gäller vid akuta fall efter 

kontorstid samt helger. 

 

 

Styrelsen önskar er alla en 
trevlig sommar! 
 

 

  



Husmöten 19 april 2018. Frågor/ synpunkter. 
 

Många gamla cyklar i källarna borde rensas bort. 

Svar: Åtgärdas efter sommaren. 

 

Går det att ta bort den släta fronten på radiatorerna? 

Svar: Nej! 

 

Det tar längre tid än tidigare innan varmvattnet kommer, slöseri med vattnet! 

Svar: Med anledning av ny rördragning blir det längre väg för vattnet 

innan det blir varmt. Tiden ligger dock inom ramen för de normer som 

gäller. 

 

Klagomål på att det städas för dåligt i fastigheterna. 

Svar: Städavtalet kommer att ses över i höst, offerter tas in från flera 

aktörer inför ny upphandling. 

 

Brister vid parkeringen Lagmansgatan. 

Svar: En översyn av alla parkeringsplatser kommer att göras när 

entreprenörernas bodar är borta från området. 

 

Fråga ställdes angående en cirkel om antikviteter, visst intresse fanns. 

Svar: Det kommer info i trapphusen i augusti med detaljer om cirkeln. 

 

Någon IT-kunnig som kan hjälpa till att lösa problem med datorer, tele och 

bredband. 

Svar: Vi gör en efterlysning i Domarbladet. 

 

 

 

 

 

 

 


