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Husmöte 
Välkommen till höstens husmöte! Välj någon av 
tidpunkterna:  den 20 okt kl 18.30 eller 21 okt kl 
14.00 eller 21 okt kl 18.30! Mer information 
kommer på anslagstavlorna. 
 

Nytt brev från Posten 
Som vi har informerat om i förra Domarbladet, så 
har Posten meddelat att de gjort en riskbedömning 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
konstaterat att det föreligger risk för ohälsa vid 
utdelning av post i de tröga brevinkasten. Postens 
syfte (krav) är att vi skall införa postboxar på våra 
entréplan. Brevinkasten är den enskilde 
medlemmens ansvar enligt stadgarna. I brevet 
finns återigen hot om att sluta dela ut post om inte 
brevinkasten åtgärdas. De kräver en handlingsplan 
av oss. Styrelsen har svarat på Postens brev och vi 
återkommer i ärendet beträffande vår vidare 
handläggning. Mer information om detta på 

husmötet! 
 
Avläsning av elförbrukning 
Avläsning av alla lägenheters elmätare kommer att 
göras under november månad. Reglering av 
årsförbrukningen kommer att ske med januari 
månads avi.  
 
Avgiftsavier 
Som du säkert har märkt så skickas avierna 
fortsättningsvis ut med Postens försorg. 
  
Besiktning av våra fastigheter  
Styrelsen är skyldig att årligen göra en besiktning av 
våra fastigheter. En sådan besiktning utförs under 
hösten. När det gäller besiktning av lekplatserna 
görs detta årligen av behörig besiktningsman för att 
säkerställa säkerheten på våra lekplatser.  
 

Miljöhusen 
Matavfall: Många tar sitt miljöansvar och sorterar 
även matavfall. På omstående sida får du mer 
information om detta. 
Kartonger: Låt oss alla hjälpas åt och hålla ordning 
vid våra återvinningskärl. Platta till pappkartong-
erna innan de kastas i kärlen då får de plats och det 
blir inte så skräpigt i miljöhuset. 
 

 

Påminnelse om borttagning av trasiga 
cyklar 
Cyklar som ej används kommer att avlägsnas 
genom fastighetskontorets försorg. Detta kommer 

att ske husvis. Mer information 
kommer att delas ut till respektive 
hushåll när det är dags.  
De cyklar som ni använder ber vi 

er ställa i cykelställen alternativt i cykelkällare. 
 

Lediga garageplatser 
Det finns lediga garageplatser att hyra! I första hand 
hyrs garageplatserna ut till delägarnas medlemmar 
(Domaren och Notarien). Kontakta fastighetskonto-
ret för mer information.  
 
Förhindra vattenläckage! 
Tyvärr händer det alltför ofta att vi får 
vattenläckage, som inte enbart drabbar den egna 
lägenheten utan även grannens. Enligt våra stadgar 
”svarar bostadsrättshavaren för el- och 
vattenledningar, avstängningsventiler och i 
förekommande fall anslutningskopplingar på 

vattenledningar till denna inredning”. Ta därför för 
vana att då och då kontrollera att vattenledningarna 
och rören  i kök, badrum och toaletter är torra och 
inte läcker! Om du behöver hjälp kontakta 
fastighetskontoret. 
 
Com hem On Demand  och Kanal 10 
Vår förening har avtal med Com hem och har deras 
basutbud i vårt kabelnät, som numera även har 
kanal 10. Nu kan du också (mot avgift) få tillgång 
till Com hems ”On Demand”. Information finns på 
fastighetskontoret.  
 
Grillfesten  

Årets grillfest hade vi gemensamt med 
våra  två grannföreningar Lagmannen och 
Notarien. Festen inleddes med 
rundvandring till våra lokaler, som 

används av föreningarnas medlemmar för 
gemensamma aktiviteter och avslutades med 
korvgrillning och musikunderhållning.  
 

Styrelsen 
 


