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Nu lider redan augusti månad mot sitt slut. Efter en bedrövlig sommar med regn och kyla kom ändå 

den efterlängtade sommarvärmen till sist. Sköönt!! Dock verkar det som att det nu blir en återgång till  

mer ”normalt” väder. Tids nog gör hösten sitt inträde, men den har ju sin tjusning den med. Under den  

gångna sommaren har det inte hänt så mycket i föreningen, då skall man ju njuta av ev. ledighet, sol,  

bad, och kanske en liten semestertripp, men nu börjar allvaret göra sig påmint igen så här kommer lite 

aktuell information. 
 

Nya plattsättningar 
 

För att göra det lite mer sittvänligt har det lagts cementplattor under de nya trädgårdsmöblerna i  

syrenbersån vid 3:an och vid stenpartiet vid 7:an. Vid den sistnämnda uteplatsen kommer det också  

att kompletteras med ytterligare spireabuskar för att få platsen mer ombonad. 
 

Planteringarna 
 

Den milda och snöfattiga vintern och våren har gjort att växtligheten i våra rabatter blivit mycket  

frodig. Speciellt är vissa av rabatterna längs entrégångarna i behov av beskärning. En inventering har  

därför gjorts tillsammans med HSB Trädgård. Även stenpartiet bakom 7:an och en del andra rabatter 

behöver kompletteras med växter. Detta arbete kommer att utföras under hösten och vårvintern. 
 

Avgifts- och hyreshöjning den 1 oktober 2015, 2 % 
 

På grundval av budget och 10-årsprognos har styrelsen beslutat att höja nu utgående årsavgifter för 

lägenheter samt hyror för lokaler, garage, parkeringsplatser och cykelplatser med 2 % den 1 oktober 

2015. 
 

Anledningen till höjningen är ökade drifts- och underhållskostnader samt en ökad reservering till 

fonden för yttre underhåll för att föreningen ska vara förberedd inför kommande framtida underhåll.  
 

Observera att hyrorna kommer att avrundas uppåt till närmaste hel 5/10-krona. 
 

Blåsor i golvfärgen i källargångarna 
 

Efter målningen av källargolven uppstod det blåsor i färgen i en del av husen. Dessa har åtgärdadats 

men tyvärr har det uppstått nya blåsor. DM Måleri, som utfört målningen, är kontaktad och kommer  

att åtgärda blåsorna. 
 

Det börjar bli en följetong! 
 

Nu har det hänt igen! Trots ett antal tidigare påpekanden har det åter hänt att någon glömt att hänga 

tillbaka nyckeln när man tvättat klart. Att det ska det vara så svårt! Som vi tidigare påpekat, orsakar  

det naturligtvis problem för nästa som skall tvätta. Dessutom innebär det ju även en hel del onödigt 

arbete för oss som skall försöka ordna upp det hela! 
 

Det är ju mänskligt att glömma! Dock efterlyser vi än en gång en skärpning beträffande nycklarna!  

Ta för vana att ALLTID kolla att samtliga nycklar är tillbakahängda när du tvättat klart så slipper  

vi framtida problem!  
 

TACK PÅ FÖRHAND! 
 

 

V.G. VÄND! 



 

 

 

 

Nya sopkärl för glas i återvinningen 
 

Som du nog redan noterat har vi fått nya kärl för vitt och färgat glas i återvinningen. Anledningen till 

detta är att de gamla bara hade två hjul och därför svåra att manövrera beroende på sin tyngd. De nya 

har tre hjul och är betydligt lättare att hantera. 
 

Vi har även för avsikt att sätta ytterligare ett stort kärl inne på sopgården för förvaring av säckarna med 

mjukplastavfall. Dessa ligger f.n. på marken, vilket inte ser så trevligt ut. 
 

Öppna entrédörrar! 
 

Detta skrev vi om i förra info-bladet! Trots det står en del entrédörrar öppna under nätterna. Om detta 

beror på att man inte läst informationen eller att man inte bryr sig är svårt att säga. Därför upprepar vi 

budskapet än en gång. 
 

Trapphusets entrédörr skall normalt hållas stängd av säkerhetsskäl!  
 

Vid varm väderlek har vi noterat att en del entrédörrar står öppna under sena kvällar och ibland även 

under nätterna. Att haka upp dörren är lätt men att sedan ta ansvaret för att den blir stängd till kvällen 

tydligen betydligt svårare. Vad en nattöppen entrédörr kan innebära för tryggheten och säkerheten kan 

säkert alla föreställa sig. Eller? 
 

Vi förstår att det kan vara lockande att haka upp dörren i tron att det blir svalare i trapphuset. Resultatet 

blir dock det motsatta då utomhusluften ofta är varmare än den som finns inomhus. Dessutom blåser det 

in en hel del damm, papper, torra löv m.m. till stort förtret för dem som bor på 1:a våningen.  
 

Om entrédörren vid behov ställs upp vid t.ex. in- och uttransport av större föremål eller kortvarig vädring 

skall den naturligtvis stängas genast när behovet inte längre finns. För allas säkerhet och trygghet hoppas 

vi att ALLA respekterar ordningen med stängd entrédörr i fortsättningen.  
 

Lagning av källaryttertrappor 
 

Det finns en del skador i några av våra källaryttertrappor. Detta kan, om oturen är framme, orsaka att 

man faller och skadar sig, vilket vi naturligvis inte vill skall hända. Skadorna på trapporna kommer att 

åtgärdas inom kort. Arbetet är beställt av Jonas Mureri.  
 

Motioner 
 

Sist men inte minst vill vi påminna om att, enligt föreningens stadgar, eventuella motioner till 

föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober. 
 

 

Vi önskar er alla en varm och skön sensommar 
 

Helsingborg i augusti 2015 
 

Styrelsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


