
HSB Bostadsrättsförening  

DOMAREN i Malmö    
 

 

 

DOMARBLADET 

Nov 2010 
 
Postens postutdelning 

Posten kommer att fortsätta dela ut 
post till alla hushåll (enligt besked 
till oss och alla medlemmar). Vi har 
haft en intensiv kontakt med Postens 
representanter och vid ett möte 
kommit överens om följande: 

• Posten informerar våra medlemmar onsdagen den 
17/11 att postutdelningen inte kommer att avbrytas 
måndagen den 29 november 2010. Innan informatio-
nen utdelas översändes den till Josefine Persson HSB 
Malmö för godkännande.   

• Samtidigt informerar posten om att under november 
månad kommer mätning av postinkasten att utföras 
om de fyller kraven på 8 Newton samt till föreningen 
översänds lista på vilka postinlägg som inte fyller 
kraven.  

• Vidare överenskoms att den 1/7 2011 skall den av er 
påpekade arbetsmiljörisken vara avhjälpt. 

För att ge våra medlemmar möjlighet att vara delak-
tiga i beslutet om eventuell installation av postboxar 

kommer vi att kalla till Extra föreningsstäm-
ma  den 2 febr 2011 kl 19.00 på Europa-
porten. Särskild kallelse kommer att skickas ut.  

 
Nytt städavtal samt hushållsnära 
tjänster 

Vårt städavtal med Bo-service 
kommer att upphöra den 31/12. 
Vi har tecknat ett nytt städavtal  
med Sesab Syd AB 
Samtidigt har vi förhandlat fram 
ett pris för hushållsnära tjänster 

som vi erbjuder våra medlemmar.Priset är 325 
kr/tim. Inga andra kostnader tillkommer. Priset 
gäller för hela 2011. 
Ni kommer att faktureras halva priset. (Rotav-
drag) 
En väsentlig förändring är att er beställning görs 
direkt till entreprenören. Fastighetskontoret för-
medlar inte längre beställningarna. 

Uppge alltid att det är från HSB Borgmästar-
gården och att det gäller hemservice. 
 
 

 
 
Ring eller maila: 
Tel. 680 69 50 mellan 08.00 – 16.30 vardagar. 
Mail. sesab@sesab.com 
 
Bo-Service har meddelat att de har svårt att ställa 
upp med hushållsnära tjänster fram tills att deras 
avtal går ut d v s nov-dec 2010. 
Vår nya entreprenör Sesab har meddelat att vårt 
avtal kan börja gälla redan nu när det gäller ju-
shållsnära tjänster.  

 

Avgiftshöjning fr o m 2011-01-01 
 I underlaget för den ekonomiska prognosen som 
redovisats i årsredovisningen kommer avgiftshöj-
ningen för 2011 att vara 2 %. 

   

El-avläsning – höjning av elpriset 
Vi har årsavläst elmätarna och ni kommer att få er 
preliminära avgift och  slutkostnaden för året regle-
rad i januari månadsavgift. Om ni inte begär något 
annat så blir er preliminära avgift för nästa år base-
rad på fjolårets förbrukning. 

 
Vi har ett fast 3 årigt pris för energiförbrukningen 
men när det gäller nätavgifter finns inte detta alter-
nativ utan Energimarknadsinspektionen övervakar 
denna prissättning. Vårt totala elpris kommer att 
höjas fr.o.m. 1 januari med 5 öre kWh till 1,25 kr / 
kWh. som en följd av förändring i nätavgifter. 
 

Kontaktperson till varje lägenhet 
Fastighetskontoret har vid olika 
tillfällen behövt tillträde till lägen-
heter där lägenhetsinnehavaren 
behövt omedelbar hjälp eller inte 
varit hemma. Dessa tillfällen har 
varit t ex vid vattenskador, sanitära 

olägenheter eller olycksfall i hemmet.   

 
Vi ger er därför möjlighet att uppge en kontaktper-
son som fastighetskontoret kan kontakta vid behov. 
Kontaktpersonen kan vara en nära granne eller an-
hörig, som har tillgång till er nyckel när ni är bort-
resta. Om ni inte har möjlighet att lämna nyckel till 
en kontaktperson, kan du vända dig till fastighets-
kontoret, som kan förvara nyckeln åt dig. Fyll i 
bifogade blankett som lämnas till fastighetskontoret. 



  
 
Lägenhetsnummer 

Skatteverket har haft annonser i dagspressen att de kommer att tillskriva alla hushåll och fråga 
om deras nya lägenhetsnummer. Vi har lämnat besked om de nya lägenhetsnumren till Lantmä-
teriet. 

 
Ett anslag med de ”officiella” lägenhetsnummer, som bl a Skatteverket efterfrågar, finns uppsat-
ta i varje trapphus. Vid sidan om ert ”vanliga” lägenhetsnummer (som ni använder i er kontakt 

med fastighetskontoret) finns Lantmäteriets lägenhetsnummer. Om Skatteverket efterfrågar era lägenhetsnum-
mer så anger ni ”Lantmäteriets lägenhetsnummer”. 

 

 
Ny kanal  TV11 i Com Hems grundutbud. MTV stängs ner  

TV400 byter namn till TV11 och ingår fr o m 19 januari i Com Hems grundutbud, som vi har 
avtal med.  MTV kommer att stängas ner i grundutbudet. Detaljerad information om Com Hems 
digitala tv-paket finns på comhem.se. 

 

 
 

Föreningsstämma  
Som framgick av ovanstående punkt ”Postens utdelning” så kommer vi att kalla till extra stämma den 2 febr. 
 
Ordinarie föreningsstämma är inplanerad den 9 maj. Motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhan-

da senast 28 febr.  
 
Lucia 
På grund av lågt intresse senaste åren för Luciafirande, kommer inget gemensamt Luciafirande att anordnas i 
år. 
 
GLÖM INTE SLÄCKA STEARINLJUSEN när du lämnar ett rum. Sätt gärna en påminnelselapp på 
din ytterdörr.  
 

 
 
 
 
 

En mysig advent samt 
God Jul och Gott Nytt År 

önskar 
Styrelsen 

 


