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Nyhetsbrev  
 

Från BRF Västkustens styrelse 
 

Föreningsstämma  
11 februari 2020 klockan 19.00 

Det är viktigt att du närvarar vid stämman. 
Det är alla vi medlemmar som tillsammans äger vår 

bostadsrättsförening. På stämman väljs styrelsen som 
tar många beslut som påverkar ditt boende och din 
ekonomi (se kolumnen till höger). Kallelse finns på an-

slagstavlorna i trapphusen. 
 

Fullmakt vid stämman 
Kan du inte närvara personligen vid föreningens 

stämma kan du ge en annan medlem (en granne) full-
makt att företräda dig och att rösta i ditt ställe. Full-

makt hämtas på Ögonlockets fastighetskontor eller ge-
nom att skicka ett e-post till styrelsen eller genom att 

ladda ner den från vår hemsida. 
 

Årsredovisningen  
lämnas inte längre i din brevlåda 

Vi minskar vår papperskonsumtion och därmed miljö-
belastningen. Vi sänker samtidig kostnaden för tryck-
ning och sparar in arbetstiden för utdelning i brevlå-

dorna. Du kan istället få årsredovisningen digitalt till din 
e-post eller ladda ned den från vår hemsida. Vi har 

även låtit trycka ett mindre antal. 
Du kan hämta ett exemplar av årsredovisningen hos 
Lena på Ögonlockets fastighetskontor. Är du rörelse-
hindrad kan du lämna röstmeddelande på styrelsens 

telefonsvarare så ser vi till att årsredovisningen lämnas i 
din brevlåda. Se sidan 2. 

 
 

Exempel på styrelsebe-
slut de senaste åren 

Byggnation av miljöhus med 
kameraövervakning och ny 
utemiljö. Elektronikkärl i miljö-
huset. Nya bilspärrar. Sten-
bumlingar så bilar inte kör 
sönder vår gräsmatta. Nya 
LED-baserade armaturer i 
utemiljön, källarna och i 

trapphusen. Grannsamver-
kan i samarbete med poli-
sen. DNA-kit till alla lägen-
heter för märkning av före-
mål. Anställning av förval-
tare. Kollektiv bostadsrätts-

tilläggsförsäkring och kollek-
tivt bredband. Ökad amor-

tering av lån. Avgift vid 
andrahandsuthyrning. Ny-
hetsbrev 4 gånger årligen. 

Nya anslagstavlor i trapphu-
sen och vid tvättstugorna. 
Pingisrum, barnvagnsrum 

och hobbyrum. Byggnation 
av tvättstuga i hus 48. Utök-
ning av antal cykelplatser. 
Utökade tvättider. Uppsäg-
ning av TV4 Film och TV 4 

Fakta. Skumsläckare i trapp-
husen. Nödljusarmaturer i 

samtliga källargångar. Nya 
stuprörsanslutningar. Träd-
fällning vid parkeringarna. 
Energideklaration. Under-

hållsspolning. 
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Invigning av tvättstugan 
i hus 48, tisdag 4 februari 2020 

kl. 18.30 
Vi är stolta över vår nya lågenergitvättstuga med själv-
doserande tvättmaskiner. De minskar mängden skräp, 
ger en renare tvättstuga och längre livstid för tvättma-
skinerna. Passa på att se vår nya tvättstuga och lär dig 
om bokningssystemet. Electrolux bjuder på dryck och 
lättare tilltugg. Detta är din chans att få information 

om systemet med självdoserande maskiner och ställa 
frågor till Electrolux. Inbjudan finns i trapphusen. 

 

Tvätta i nya tvättstugan 
Samtliga 199 lägenheter får möjlighet att test-tvätta i 

den nya tvättstugan. Om du vill tvätta i tvättstuga be-
höver du hämta en tvätt-tagg. Din vanliga tagg fun-

gerar inte till den nya bokningstavlan (ett annat system 
än Bewator). Bor du inte i hus 48 måste din dörr-tagg 
dessutom utökas till att även omfatta hus 48. Lena på 

Ögonlockets fastighetskontor hjälper till att ordna 
både tvätt-tagg och tillgång till hus 48. Varje lägenhet 

får inneha max 1 tvätt-tagg.  
 

Nya LED-armaturer 
i samtliga 13 trappuppgångar  

Styrelsen jobbar med att öka tryggheten i vårt område 
och att sänka el-kostnaderna. Under 2019 har armatu-
rerna i utemiljön och källarutrymmena bytts till LED-ar-
maturer med bättre belysning och ökat antal ljuspunk-

ter. Nu är det dags för trapphusarmaturerna. De är 
gamla och slitna i samtliga trapphus och går sönder en 

efter en. Vi har senaste året haft en kostnad på ca 
10.000 kr per hus för reparationer av armaturer i trapp-

husen! 
Armaturerna byts ut under våren 2020.  

 

Fler cykelplatser 
på innergården 

Under våren 2020 utökar vi 
antalet cykelplatser med 
minst ytterligare 28 platser 

på innergården framför hus  
44 och 46. 

 
 

 
 

Kontaktinformation 
 

Ögonlockets 
Fastighetskontor: 

Kronetorpsgatan 64 
Vardagar kl. 09.00-11.00 

 
Styrelsens e-post: 

Brf.vastkusten@hotmail.com 
 

Föreningens hemsida: 
www.hsb.se/malmo/brf/vastkusten/ 

 
Styrelsens telefon: 

070 - 327 37 12 
Lämna ett röstmeddelande 

med namn och  
lägenhetsnummer 

mailto:Brf.vastkusten@hotmail.com

