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Grillfesten  
I år hade vi inte vädergudarna med oss hela 

eftermiddagen den 5 sept , men 
ca 200 personer mötte upp på 
årets grill- och sensommarfest 
och fick molntäcket att tidvis 
spricka upp och solen att lysa i 
kapp med alla glada ansikten.  
 

Porttelefoner och entrédörrar 
Meddela era besökare att som ett alternativ till 

att bläddra fram namn på den 
man ska besöka kan man 
även slå lägenhetsnumrets 
tre siffror t ex 001, 022, 244 
och sedan OK (knappen 

längst ner till höger). Då ringer det i svarstele-
fonen i lägenheten.  
 
För dig som vill ha ett extra  tillbehör till din 
svarstelefon finns en trådlös ringklocka som du 
kan ta med dig var som helst i lägenheten. En 
tryckknapp, som går till den trådlösa ringklock-
an monteras vid din dörr. Detta tillval finns att 
köpa för 1000 kr och kan beställas via fastig-
hetskontoret.  
 
Vi har konstaterat att entrédörrarna i 3-
vånhusen och 8-vån huset är svåra att öppna 
inifrån om man inte har båda händerna fria. Vi 
kommer därför att installera en knapp vid dör-
ren som gör det lättare att öppna entrédörren. 
När ”knappen” är installerad kan du trycka på 
den och sedan enkelt dra i handtaget för att få 
upp dörren. 
 
Cykelkällaren i Albinsrogatan 3 kommer att bli 
mera lättåtkomlig även för dem som bor i 5:an. 
En dörröppnare  som öppnas med taggen kom-
mer att installeras vid källarnedgången. 
 
 

 
Cyklar 

Cyklar som ej är i bruk ska 
förvaras i eget förråd. Obruk-
bara cyklar som står i cykel-
källaren kommer att forslas 
bort efter den 1 november. Vi 
har ont om plats för cyklar och 

behöver platserna för cyklar som används. 
 
Hissar 
Hissrenovering i Lagmansgatan 2 ska påbörjas 
febr 2010. Vi återkommer med tider i nästa 
Domarblad. 
 
För att få den stora hissen i Lagmansgatan 6 
och Albinsrogatan 5 skall hissknappen hållas 
intryckt i ca 4 sekunder.  
 
Återbruk = Miljötänkande 

Senare i  höst gör vi ett försök 
med "Återbruksrum" ,där du kan  
lämna hela och fungerande  pry-
lar, samt kanske hitta ett "fynd" att 
ta  hem. Kort sagt, vi byter grejor 
med varandra. Återbruksrummet 

kommer att finnas i den gamla verkstaden i 
Albinsrogatan 3A, på gaveln. Mer information 
kommer i anslutning till starten, som vi beräk-
nar ske i nov.  
 
Fritidsverksamhet 
Alla våra cirklar har startat. Är du intresserad 
att delta – kontakta respektive kontaktperson. 
Information finns uppsatt på anslagstavlan i 
trapphusen. 
 
Husmöte 
Boka den  20 eller 21 okt för höstens husmöten. 
Mer information kommer på anslagstavlorna. 
 
 



 
Fastighetskontoret informerar! 
 
Utvändig målning av våra källarfönster pågår. Dessutom målas även alla entrédörrar. 
 
Legitimation 
All personal anställda i Ek föreningen Borgmästaregården, bl a våra fastighetsskötare, kan numera legi-
timera sig när de besöker våra medlemmar. Om du inte känner igen någon som vill komma in till 
dig be dem att legitimera sig. Släpp aldrig in någon okänd i din lägenhet! 
 
 
Information om lägenhetsnumrering 
Enligt en ny lag skall uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet är den 
myndighet som samlar in dessa uppgifter. De uppgifter som vi fastighetsägare är skyldiga att inkomma 
med är: Förslag till lägenhetsnummer, Bostadsarea, Antal rum, Kökstyp och Lägenhetskategori.  
 
När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen och 
man kommer att bli bokförd på den lägenhet man bor i, istället för, som idag, enbart på fastigheten 
(adressen). Det nya lägenhetsnumret är till för myndigheten.  
 
Inom föreningen kommer vi fortsättningsvis att använda de gamla lägenhetsnumren, som bl a an-
vänds när ni kontaktar fastighetskontoret.  
Brf Domaren har skickat in de efterfrågade uppgifterna och fått dessa godkända och vi kommer under 
hösten informera respektive lägenhetsinnehavare om vilket nummer lägenheten fått i Lantmäteriets 
register.  
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