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Husmöten den 22 och 23 april 

Boka någon av nedanstående tider! 
Den 22 apr  kl 14.00 alt  19.00 
Den 23 apr kl 14.00 
Dagordning kommer att sättas 
upp på anslagstavlorna i entrén. 

Plats som vanligt på Träffpunkten. 
 
Föreningsstämma 4 maj 2009 
Föreningsstämma kommer att hållas på Euro-
paporten måndag  den 4 maj. Vi startar med en 
liten buffé kl 17.00-18.00 och börjar mötet  kl 
18.30. Inskrivning börjar kl 18.00. Kallelse och 
verksamhetsberättelse kommer att skickas ut 
senast 2 veckor före stämman (i enlighet med 
våra stadgar)  men boka redan nu in ovanståen-
de datum! 
 
Energideklarationen 
Våra fastigheter är nu energideklarerade. 
En energideklaration beskriver en byggnads 
energiprestanda och innehåller referensvärden 
för att underlätta jämförelse mellan olika bygg-
nader. Energideklarationen innehåller kostnads-
effektiva åtgärdsförslag som fastighetsägaren 
kan genomföra för att förbättra byggnadens 
energiprestanda. En energideklaration är giltig i 
10 år. 
 
På anslagstavlan i trapphuset finns ett anslag 
som visar fastighetens användning av energi 
uttryckt i kWh / m2 och år. Medlemmarnas 
elförbrukning ej medräknad. Den som är intres-
serad att ta del av hela rapporten kan göra det 
på fastighetskontoret. 
 
Klimatavtal    
Vår bostadsrättsförening har anslutit sig till 
HSB Klimatavtal som syftar till att minska sina 
utsläpp av koldioxidekvivalenter med 40% jäm-
fört med 2000 års nivåer. 
 

 
Installationen av grundvattenvärmen i Lag-
mansgatan 4, sparar energi och pengar. Liksom  
de installationer av närvarostyrda lampor som 
tidigare gjorts i källare och tvättstugor.  
Första delmål till 2012 är att sänka nivån med 
10%  
  
Klimatavtalet avser endast fastigheternas för-
brukning men att spara energi bidrar också till 
att begränsa den negativa miljöpåverkan energi-
framställning ofta innebär. Varje släckt glöd-
lampa, varje sparad kW, minskar den mängd 
”smutsig” el Sverige måste importera från kol-
eldade kraftverk i Europa. En elproduktion, 
som starkt bidrar till de globala klimatföränd-
ringarna. Och det är inte bara ur miljösynpunkt 
smart att spara på el och energi. Även plånbo-
ken tjänar en slant på det. Men alla kan vara 
med. Börja med att släcka i tomma rum. 
 
Porttelefon   
Porttelefoninstallationen har påbörjats med 
nedanstående tidplan: 
• Albinsrogatan 3 a-k  Vecka 8-12 
• Lagmansgatan 6 c-g       ”    12-14 
• Lagmansgatan 6 a-b       ”    14-16 
• Lagmansgatan 4 a-d       ”    16-17 
• Lagmansgatan 2 a-c        ”   16-19 
• Albinsrogatan 5 a-b        ”    19-21 
• Garaget                           ”    20-21 
Varje lägenhet kommer att få information från 
installationsfirman när de behöver ha tillgång 
till lägenheten för att sätta upp svarsapparat.  

 
Parkeringsplatser    
Samtliga avtal för parkerings-
platserna utomhus kommer att 
omregleras och får samma av-
talstid framöver. Från och med 

den 1 mars 2010 kommer månadshyran för par-
keringsplatserna att höjas till 100 kr. 
 



Korttidsparkering vid miljöhus Al-
binsrogatan 5 
Framför miljöhuset kommer en utökning med 2 
st kortidsparkeringar att anordnas. 
Parkeringstiden blir 2 tim. Nuvarande halvtim-
mesparkering framför miljöhusets port blir 
kvar. 
 
Hissar 
Hissarna i Albinsrogatan 5 är färdigrenoverra-
de. 
 
Återstår : 
• Lagmansgatan 6 a-b Lilla hissen   v 9-14 
• Lagmansgatan 6 a-b  Stora hissen   v 15-20 
• Lagmansgatan 2 a    v 3-5     2010 
• Lagmansgatan 2 b    v 6-8    2010 
• Lagmansgatan 2 c    v 9-11  2010 
 
Utemiljön - Håll Domaren rent! 
Vi är väldigt måna om vår utemiljö och 
uppskattar när det är snyggt och rent i rabatter 

planteringar och på 
gångbanorna. Tyvärr finns 
det vissa som obetänksamt 
spottar ut tuggummi så att 
det hamnar på våra 

gångplattor. Det blir väldigt smutsigt och fult 
och går inte att göra rent! Vid vissa entréer är 
det särskilt märkbart.  Man kan ju undra hur 
deras inomhusgolv ser ut…!  
 
Fritidsaktiviteter 
Anslag om våra olika aktiviteter finns uppsatt i 
trapphusen. 
Torsdagen den 16 april och torsdagen den 7 maj 
kl.18,30 kommer Samhällsdebattören och förre 
Överåklagaren Sven-Erik Alhem till Träffpunk-
ten och föreläser om 
 ”Rättvisan i Sverige är den verkligen rättvis” 
Vad kan jag som enskild göra för att skydda mig 
från brott, om polisen inte räcker till? 
Biljetter säljes på fastighetskontoret 
30kr/person. Anslag kommer att sättas upp i 
trapphusen.  
Den uppskattade föreläsningen med Dr Glader 
kommer i repris. Denna gång i samverkan med 
brf Roxen och hålls i Lorensborgsskolans 
matsal den 2 april kl  18.30. Biljetter 20 
kr/person kan köpas på Fastighetskontoret. 
Även detta kommer att anslås på anslagstavlan. 
 

Tvättstugorna 
Det är tydligen inte 
självklart för var och en att 
lämna tvättstugan i det skick 
de själva önskar finnas den 
– nämligen städad och med 
rengjorda tvättmedelsfack. 

Tänk på att ta med en tvättmedelspåse för BH 
med bygel. 
 
Innan ni lägger in ett plagg i tvättmaskinen 
måste ni tömma fickorna! Vi har höga 
reparationskostnader p g a slarv med detta.  
Får vi be om en skärpning på den punkten. 
 
Alla tvättmaskiner är numera numrerade så när 
ni ringer till fastighetskontoret för att göra 
felanmälan ska ni uppge maskinens nummer.  
 

Extra förhyrda källarutrymme. 
Vi gör en inventering av källarutrymmen.Kolla 
om ni betalar för ert extrautrymme. Om inte hör 
av er till fastighetskontoret. 
Efter inventeringen kan det finnas utrymmen 
lediga.Hör av er till fastighetskontoret om ni 
behöver ett extra utrymme. 
 
Postboxar 
Nu är det fastslaget att man kan inte tvinga 
fastighetsägaren att installera postboxar.   
När ni byter lägenhetsdörr skall ni välja en dörr 
med brevlådeinkast i dörren. 
 
Styrelsen 
 


