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Stamrenoveringen 

Båda 17 våningshusen är nu färdigställda, i 

8 våningshuset fortgår arbetet ytterligare i 

ett par månader. I april är det dags för 3 

våningshusen, Puls börjar med 

avloppsarbetet i Lagmansgatan 4. Mer 

information för boende i 3 våningshusen 

får ni vid informationsmötet 14 mars. 

 

Husmöte 
Dessa äger rum 20 april 14:00, och 18:00. 

Kallelse kommer. 

 

Stadgeändringar. 
I lagen angående ekonomiska föreningar 

kom det sommaren 2016 en del 

förändringar. Det innebär att vi tvingas 

göra ändringar i Brf Domarens nuvarande 

stadgar. För att de nya stadgarna skall 

vinna laga kraft, krävs det två på varandra 

följande stämmor. För att vi snarast skall få 

de nya stadgarna på plats, kommer vi att ha 

en extrastämma innan den ordinarie 

årsstämman. Styrelsen kommer att 

sammanställa och dela ut 

informationsmaterial, som visar de 

förändringar som gjorts och som lätt kan 

jämföras med nuvarande stadgar.  

 

Extrastämma & Årsstämma  
Föreningen har en extrastämma där 

stadgeförändringarna behandas den 18 

april. Årsstämma kommer att ske den 18 

maj på Europaporten. Mat serveras från 

17.00 och mötet börjar 18.00. 
 

 

Hundägare 
Antalet hundar som rastas inom 

föreningens område har ökat kraftigt under 

en period. En del ägare rättar sig inte efter 

våra regler om koppel och 

upplockningstvång. Det kastas också 

bajspåsar i papperskorgarna på området 

vilket inte får ske, påsarna skall kastas 

bland restavfallet i miljöhusen. Det får inte 

bli så att våra gårdar blir permanenta 

rastplatser. Det finns en rastplats och stora 

gräsmattor en bit bort mot stadion, använd 

gärna dessa. 

 

Miljöhusen 
Föreningen har mobila komprimatorer så 

kallade Hulkar som finns bakom luckan för 

restavfall i miljöhusen. Dessa är fulla av 

rost och allmänt i så dåligt skick att 

kostnaden för att hålla dem i fungerande 

skick inte är försvarbar. Styrelsen har 

därför beslutat att göra oss av med dessa, 

vi öppnar upp det utrymme där de stått och 

placerar där likadana kärl för restavfallet 

som för övrig sortering. Ombyggnaden 

sker kring månadsskiftet mars/april, och 

beräknas ta c:a en vecka per miljöhus. 

Under arbetets gång kommer de aktuella 

kärlen att stå utanför respektive miljöhus. 

För övrigt vill vi påminna våra medlemmar 

om vikten av att sortera ert avfall i rätt 

kärl, vilket inte alltid är fallet. Tydlig 

information finns både på och ovanför 

kärlen. Riv sönder pappkartonger och ställ 

inte in föremål i miljöhusen som inte hör 

hemma i något av kärlen. 
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Fastighetskontoret 
Besök tas emot under följande tider: 

Måndag    9-12 

Tisdag och Onsdag 8-10 

Torsdag   10-14 

Fredag     stängt 

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. 

 

Glad Påsk! 
Påsken ligger lite senare i år men styrelsen 

vill i denna kommunikation ändå passa på 

att önska er alla en riktigt glad påsk! 
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