
Vi som valts för att representera 
föreningen och att engagera oss 
för föreningens bästa är:

Claes Liljegren, ordförande
Torbjörn Andersson, ekonomi
Josefine Saari, sekreterare
Linus Röman, föreningsvärd
Mikael Hellstrand, suppleant
Teodor Jakobsson, suppleant

HSB utser en representant att 
ingå i styrelsen: Cecilia Bothén, 
tel 040 - 91 99 03
 
Kontakt med styrelsen sker på 
brfangdala@gmail.com eller vår 
föreningstelefon 0737-586 892

Mycket information får du på 
www.hsb.se/malmo/angdala

Vi har anlitat Fastighetsteamet 
och de förvaltar nu våra 
fastigheter- 

Kontakta dem i alla ärende som 
rör fastigheter och trädgård på 
telefon 040-370 770 eller 
felanmäl på 
www.fastighetsteamet.se   
Mail:
kundservice@fastighetsteamet.se 

Kontakta HSB Fastighetsjour
010-442 30 00 vid akuta problem 
på kvällar och helger. 
Kontorstid kontakta alltid 
vicevärd

Kasta sopor i rätt kärl, snälla platta till kartonger!

Inga föremål i trapphusen eller utanför förråden, det 
verkar oskyldigt men de utgör en brandrisk!

Rök ej för nära ytterdörrarna så rök kommer in i husen!

NYTT
från styrelsen i din bostadsrättsförening HSB Brf Ängdala

TÄNK PÅ ATT

VICEVÄRD/VAKTMÄSTARE

HSB FASTIGHETSJOUR

Maj 2019
STYRELSENS RUTA

Stäng inte av maskinerna i tvättstugorna
I maskinerna sitter kretskort som kan skadas av att strömmen stängs av 
och på. Låt dem därför stå på när ni tvättat klart.
Containerhelg
Snart är det dags för årets sedvanliga containerhelg. Det kommer att 
finnas en container på parkeringsplatsen mellan 18/5-19/5 där ni kan 
kasta era grovsopor samt elektronik. 
Hålltider:
19/5: LOPPIS! En loppmarknad kommer att sättas upp på innergården. 
Har ni frågor eller vill delta - maila dammfrikvartersloppis@gmail.com
19/5 kl 15:30 - visning av gästlägenheten. Samling Ribevägen. 
19/5 kl 16:00 - korvgrillning. Samling pergolan 
Pilåkersvägen/Korsörvägen
Hissar 
På grund av his(s)nande kostnader vill vi än en gång be er att vara 
aktsamma med hissarna. Detta är något som kostar föreningen mycket 
pengar i dagsläget. Tänk på att:
- vänta tre sekunder innan ni öppnar dörren
- råkar ni bryta strålen - tryck inte på alla knappar i frustration. Vänta 30 
sekunder innan ni gör något
-  åk lagom många och överlasta inte
Gästlägenhet
Det finns nu en gästlägenhet att hyra på Ribevägen i den gamla 
föreningslokalen. I gästrummet finns det två sängar, vask, kaffekokare, 
spis, bord och stolar. Toalett finns att tillgå i källaren. För att boka 
gästrummet mailar man brfangdala@gmail.com, kostnaden är 100:- per 
natt. Gästrummet är djurfritt.
Sopsortering
Det har vid flertalet tillfällen hänt att att våra sopor ej blivit hämtade på 
grund av felsortering. Vi vill därför uppmana samtliga medlemmar att 
sortera korrekt, det blir både tråkigt och kostsamt annars. Tänk på att allt 
som kostar föreningen extra kostar DIG extra då avgifter kan komma att 
behöva höjas på grund av medlemmars slarv. Var god mot dig och dina 
grannar!
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