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Ombyggnad av hissar Lagmansgatan 2 
Tidplan  
Lagmansgatan 2 a  vecka  4 - 7 
Lagmansgatan 2 b  vecka  9 - 12 
Lagmansgatan 2 c  vecka  13 - 16 
Hissentreprenören meddelar att den preliminära 
tidsperioden för ombyggnaden har förlängts till 4 
veckor. Hissen kommer inte att kunna användas 
under ombyggnadstiden.  
Stolar kommer att placeras på varje våningsplan.  
 
Vi ber dig, som har möjlighet, att erbjuda din hjälp 
till dina grannar.  Knacka på hos din granne och 
fråga om de behöver hjälp – Det kommer att upp-
skattas!  
 
Du som behöver hjälp kan också vända dig till 
fastighetskontoret, så kan de anvisa en person som 
du kan vända dig till. Du som kan hjälpa till – 
även du som bor i annat hus än Lagmansgatan 2 –  
kan ringa till fastighetskontoret och anmäla dig.   
 
Nya elpriser  
Vårt nuvarande elprisavtal går ut i år.  
I det nya elpriset ingår höjt elpris, enl nytt avtal, 
samt överföringsavgift, vilken baseras på förbru-
kad kWh och som tidigare betalats av föreningen. 
Vi har valt att köpa vindkraft till 50% som sparar 
vår miljö med 110 ton mindre koldioxidutsläpp 
per år.   
Det nya elpriset är 1,20 kr per kWh  
 
Årsavläsning av elmätaren 

Årsavläsning har utförts 091120. Det 
totala energipriset ni har betalat fram t o 
m avläsningsdagen 2009 är 0,95 öre/kWh 
+ 1 öre. (Förklaring till 1 öre se nedan). 
 

 
 
 

Förklaring till avgiftsavin 
• Elförbrukning Enhetsmätning: visar i kronor 

merkostnaden mellan hur många kWh ni betalat 
för och den verkliga förbrukningen. (Gäller en-
dast er som betalat för lite i månadsavgift).   

• Kompensation el: gäller endast er som har be-
talat för mycket i månadsavgift. 

• Avstämning elförbrukning: visar er årsför-
brukning samt en administrativ avgift för 2009 
med 1 öre per förbrukad kWh.. 

• El-schablonen: är den preliminära av-
gift/månad som ni framöver skall betala.  

• Önskar ni betala mer i el-schablon kan ni an-
mäla detta till fastighetskontoret så ändras el-
schablonen i samband med nästa avisering.  

 
Avgiftshöjning 
Som tidigare meddelats höjs avgiften med 3 % 
from 2010. 
 
Hushållsnära tjänster 

HSB Boservice tillhandahåller hushålls-
nära tjänster såsom fönsterputs och 
städning. Beställning sker via fastig-
hetskontoret. 

Ditt pris för tjänsterna blir 150 kr/timme. Detta 
pris gäller under hela år 2010.  
 
Övernattningslägenheter 

Våra medlemmar har tillgång till 
nedanstående övernattningslägen-
heter, som bokas via fastighets-
kontoret. 

• Lagmansgatan 6F (källarnedgången) 4 bäddar. 
(Domaren) 

• Annebergsgatan  3 A (källargaveln). 6 bäddar 
(Lagmannen) 

• Albinsrogatan 2. Våningssäng, 2 bäddar.   
(Notarien) 

 
 



Motionslokalen – Annebergsgatan 2 
Gymmet är nu iordningställt och öppnar åter den 2  

jan 2010. Ni som är intresserade, 
kan teckna er fr o m den 15 dec på 
fastighetskontoret. Kostnaden är 300 
kr/person och år.  När ni tecknar  

er ska ni ange vilken tagg (nummer) ni vill använ-
da för att öppna dörren till gymmet.   
Öppettider för gymmet är: 
Vardagar kl 07.00- 21.00  
Lördagar och söndagar  kl 09.00 – 21.00 
Sista tid för inpassering är kl 20.15. 
Instruktionsträffar kommer att anordnas. Tidpunkt 
för dessa kommer att anges på intern TV:n. 
 
Tvättstugorna 
De stora avfallssäckarna kommer att bytas ut mot 
mindre avfallskärl där ni fortsättningsvis endast 
skall kasta luddet från torktumlaren samt annat 
”småskräp”. Du skall således själv sopsortera 
dina tomma tvättmedelsförpackningar i härför 
avsett kärl i miljöhuset.   
 
KOM IHÅG – i helgerna 
• Containern för grovsopor är öppen   

18 dec – 4 jan.  
 

• Släck levande ljus när du lämnar rummet! Sätt 
gärna upp en påminnelselapp på ytterdörren. 
Kolla även att brandvarnaren fungerar. 

 
• Efter Jul – släng julgranarna vid de upplysta 

träden (dock ej vid Albinsrogatan 5A) 
 
• Nyårsraketer 

Det är något alldeles speciellt med nyårsaf-
ton. För att markera detta väljer många att 
skjuta in det nya året. Tyvärr innebär detta 
en säkerhetsrisk. Du som tänker smälla ny-
årsraketer – visa hänsyn och gör inte detta i 

närheten av våra fastigheter! Välj en stor öppen 
plats och iaktta stor försiktighet – både för dig 
själv och din omgivning!   
Du måste samla upp ditt ”fvrverkeriavfall”.  Gå en 
runda på nyårsdagen och plocka upp avfallet.  

 

God JulGod JulGod JulGod Jul och Gott och Gott och Gott och Gott Nytt År! Nytt År! Nytt År! Nytt År!    
önskar  

Styrelsen 
 
 

Julvitsar 

”Kommer du ihåg vad du gjorde på advent?" 
"Nä, det är en enda stor lucka!" 
 
"Är du klar med julgodiset?" 
"Ja, men det tog nästan knäcken på mig!" 
 
”Mamma! Vad önskar du dig i julklapp?” 
”Snälla ungar” 
”Jaa! Vi ska få syskon” 
 
- Vad gör orkestern den 23/12? 
- De har julstämning! 
 
- Varför ligger det skärvor på gol-
vet? 
- Tomtegubbarna har slått i gla-
sen! 

 

Klurigheter  
1. Kan du hitta ett fyrsiffrigt tal, där sista siffran 

är dubbelt så stor som första och andra siff-
ran tre mindre än tredje siffran?  
Lägg ihop första och sista siffran och svaret 
blir två gånger större än tredje siffran. 

 
2. Hur många gånger kan du ta bort 5 från 63?  
 
3. Den ene flyr så snart han får syn på den and-

re. Så håller de på, om och om igen, hela året 
runt. 

4. Hur kan man stava sparv, siska, gök, stare, 
örn, uggla och svala med bara sex bokstäver? 

5. Mia hette en medelålders kvinna. Hon hade 
samlat ihop pengar för att checka in på ett 
lyxhotell längre upp i Sverige och skulle stan-
na där i en vecka. Sagt och gjort. Mia åkte dit 
och medan hon packade upp sin resväska i 
rummet hon hyrt knackade det på dörren. En 
man i grön träningsoverall öppnade och såg 
med förvånad blick på Mia. 
- Oj! Förlåt, jag trodde att det här var mitt 
rum, sade mannen. 
Sekunder efter han hade stängt dörren ringde 
Mia till polisen 
- Skicka ett gäng poliser! Jag tror det är en 
tjuv på hotellet! 
Fråga: Varför misstänkte Mia att mannen var 
en tjuv? 

 
Svaret på klurigheterna kommer i nästa Domarbladet 

 


