
 

     Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg, 2015-02 
 

 

Vi är redan i månadsskiftet februari/mars. Hoppas du haft sköna och trevliga jul- och nyårshelger. 

Nu har vi släckt våra ljusslingor i träden för säsongen. I vinter har snön i stort sätt lyst med sin 

frånvaro, både på gott och ont. Det goda är att det inverkat positivt på våra kostnader för snö-  

och halkbekämpning. Det negativa är att det varit ovanligt mörkt och grått, vilket kanske inverkat 

menligt på humöret. Men vi går mot ljusare tider, dagen har redan förlängts med tre timmar sedan 

vintersolståndet i december! Härligt! 
 

Här kommer lite färsk information från styrelsen.  
 

Injustering av värmesystemet 
 

Efter inkopplingen av de nya värmekulvertrören har det visat sig att värmen inte är riktigt rätt fördelad 

mellan lägenheterna. I en del lägenheter är det alldeles för varmt medan det i en del lägenheter är för 

kallt. För att komma tillrätta med detta skall en injustering av värmesystemet utföras. Syftet är att 

fördela värmen så att alla lägenheter, så långt möjligt, får likvärdig temperatur. Det vi strävar efter är 

att rumstemperaturen skall vara mellan 21-22 
o
C, dock kan den under vissa väderförhållanden tillfälligt 

vara lägre. 
 

För att utföra injusteringen, som skall utföras av EVU Energi & VVS Utveckling AB, skall samtliga 

lägenheter besökas. Närmare besked om tidpunkt m.m. när injusteringen skall utföras har du redan  

fått i din brevlåda.  
 

Montage av räcken/handledare 
 

Det har också framförts önskemål om att det borde finnas något mer att hålla sig i vid våra entré-

trappor, detta för att underlätta vid in- eller utpassage. 
 

Under våren kommer därför räcken/handledare att monteras i anslutning till entrétrapporna. 
 

Extra föreningsstämma 
 

På vår ordinarie stämma 2014-11-26 beslutades det om att anta nya stadgar. Beslutet var enhälligt.  

Det erinrades då också om att en stadgeändring kräver beslut på två efter varandra följande stämmor  

för att beslutet skall bli giltigt.  
 

Med anledning av stadgeändringen kommer därför extra föreningsstämma, då andra beslutet skall tas, 

att avhållas tisdagen den 24 mars 2015. Boka datumet redan nu i din kalender så du inte missar det! 
 

Kallelse och dagordning kommer som vanligt i din brevlåda lite närmare stämmodatumet. Denna gång 

bifogas dock inte handlingarna gällande stadgebytet då dessa skickades ut till den ordinarie stämman.  
 

Angående hundar i källare och tvättstugor  
 

Det har framförts klagomål på att hundar tas med i källare och tvättstugor, ibland är de dessutom inte 

ens kopplade. 
 

Att ta med sin hund i källaren, och speciellt i tvättstugan, är absolut olämpligt! Det finns de av våra 

boende som har allergi eller rädsla för hundar! Givetvis skall alla kunna gå ner i källaren utan att  

behöva känna rädsla eller obehag för hundar! I tvättstugan anser vi att det är tabu att ta med sin hund, 

hur snäll och väluppfostrad den än är. Där hanterar man textilier och alla kan ju förstå vad som kan bli 

följden om man är allergisk mot hund.   
 

Lämna alltså hunden hemma när du går ner i källaren/tvättstugan i fortsättningen! 
 

 V.g. vänd! 



 

 

 
 

Sophantering  
 

Vi har noterat att det ofta finns sopor förpackade i vanliga plastpåsar i de sopkärl som är till för 

organiskt avfall! Detta är absolut förbjudet! I dessa sopkärl, som finns vid B-entréerna till 

Domaregatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13, får endast organiskt avfall förpackat i de speciella bruna  

papperspåsarna kastas. Det står dessutom ”Endast för organiskt avfall” på dessa sopinkastluckor.  

Det skall också framhållas att vi får betala extra om det finns andra sopor än de avsedda i kärlen. 

Mycket onödiga kostnader eller hur! 
 

Målning av källargångar 
 

Resterande målningsarbeten av bl.a. förrådsplanken i sidogångarna och åtgärdande av blåsbildning  

i golvfärgen kommer att påbörjas under vecka 9. Dessa arbeten beräknas vara klara under mars. Det 

kommer att sättas upp information på anslagstavlorna om när respektive hus är berört. 
 

Container 
 

Vi vill redan nu flagga för att vårens grovsopscontainer som vanligt kommer i april. Mer info om  

detta kommer senare. 
 

Sist men inte minst 
 

måste vi erinra om att våra trapphusentrédörrar alltid skall hållas stängda och låsta nattetid med tanke 

på den gemensamma säkerheten. Det händer alltför ofta att dörrar hakas upp och förblir stående på vid 

gavel under många timmar, ibland hela natten. Förutom en ökad otrygghet orsakar det naturligtvis 

även onödiga värmekostnader under den kalla årstiden! 
 

Väntar du besök efter kl. 21.00 får du alltså inte haka upp entrédörren för att besökaren skall kunna 

komma in! Det finns ju telefon! 

 

Det var allt för den här gången / Styrelsen 
 

 

 

 

Kontakter 
Adressen till vår hemsida är www.angslyckan.se där man bl.a. kan se hur lokalerna är bokade. E-postadress för 

meddelande till styrelsen är brf.angslyckan@gmail.com (OBS med a inte ä!). Vicevärdskontoret, som finns i källaren 
i 8 A med nedgång på gaveln mot gatan, är öppet helgfria tisdagar mellan kl. 18-19. Telefon till vicevärdskontoret: 
042-28 44 43. 

http://www.angslyckan.se/
mailto:brf.angslyckan@gmail.com

