
 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2016-12 
 

 

 Lucia har nyss varit och hälsat på och jul- och nyårshelgerna står för dörren!  

 Vädret har varit minst sagt milt, blåsigt och regnigt den sista tiden, inte  

 något önskeväder man vill ha i julmånaden precis! Belysningen i träd och  

 planteringar, lägenhetsfönster och på balkonger/altaner sprider dock trevnad  

 och ljus kring oss i vintermörkret. Den 21 inträffar vintersolståndet, sen går  

 vi mot ljusare tider igen! Härligt! 
 

 Apropå ljus – du lämnar väl inga levande ljus tända i rum där du inte vistas! 

 Och hur är det ställt med brandvarnaren? När testade du funktionen senast? 
 

Här nedan följer lite aktuell information. 
 

Föreningsstämman 
 

Den årliga stämman avhölls den 24 november i samlingslokalen i 6:an. Det var 31 röstberättigade  

medlemmar närvarande. Det hela avlöpte i en avspänd och trevlig atmosfär, precis som vanligt.  
 

Styrelsen fick en ny ledamot. Efter Bo Johansson, som på egen begäran lämnat styrelsen, nyvaldes 

Christina McGee. 
 

Förutom de ordinarie mötespunkterna behandlades förslag från styrelsen angående stadgeändring,  

förslag från styrelsen angående tilläggsisolering av utfackningsväggar samt en motion.  
 

Beträffande stadgerevisionen redogjordes för behovet av en stadgeändring samt för förändringarna 

mellan nuvarande stadgar och stadgeförslaget. Efter debatt beslutades enhälligt att anta förslaget till  

nya stadgar. Göran erinrade om att en ändring av föreningens stadgar kräver beslut på två på varandra 

följande stämmor innan de börjar gälla. Ytterligare en stämma ska alltså hållas.  
 

Beträffande isoleringen av utfackningsväggarna i anslutning till fönsterna på entrésidorna beslutades  

att detta  skall utföras i samband med fönsterbytet. 
 

Beträffande motion angående fönsterbyte på balkongsidorna samt finansiering av denna, beslutades  

i enlighet med styrelsens förslag att avslå båda förslagen i motionen. 
 

Innan stämman avslutades avtackades Bo Johansson, för sitt mångåriga och stora engagemang för 

föreningen.  
 

Efter stämman blev det dags att äta en god smörgås och ha lite trevligt prat med grannarna.  

10 stycken skraplotter lottades också ut bland närvarande medlemmar. 
 

Styrelse, revisorer och valberedning m.m. 
 

Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte fick styrelsen följande  

utseende:  
 

Ordförande:  Thomas Larsson  Domaregatan 1 D 

V. ordförande:  Helene Ek Domaregatan 1 D 

Sekreterare:  Sven-Erik Palm  Domaregatan 3 C 

Vice sekreterare:  Anna Latomanski Domaregatan 3 B 

Studieorganisatör:  Christina McGee Domaregatan 9 A 

Ledamot: Mona Olsson  Domaregatan 7 A 

Ledamot: Dragan Mihajlovic  Domaregatan 13 B 

 V.g. vänd! 
 

 



 
 

 

 

 

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs: 
 

Revisor:  Staffan Hansson  Domaregatan 13 B 

Revisorsuppleant: Anders Fagerström  Domaregatan 5 A 
 

Till fullmäktige till HSB Nordvästra Skånes stämmor utsågs: 
 

Ordinarie:  Thomas Larsson  

Suppleant:  Helene Ek  
 

Valberedning: 
 

För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Gerth Olsson, Hans Gren och Dragan Mihajlovic. 

Gerth Olsson utsågs till sammankallande. 
 

Ovanstående uppgifter angående styrelsen m.fl. kommer som vanligt även att finnas uppsatta  

på anslagstavlorna i trapphusentréerna. 
 

Extra föreningsstämma 
 

Med anledning av stadgerevisionen kommer extra föreningsstämma att hållas onsdagen den 25 januari  

kl. 18.30. Kallelse kommer att delas ut i brevlådorna minst 14 dagar innan stämman. 
 

Sophuset 
 

Nu är det nya sophuset klart så när som på dörren. Tyvärr har leveranstiden för denna blivit försenad. Vi 

får under tiden köra utan dörr, men det går ju det också. Tanken är att all källsortering, alltså även glas, 

metall- och hårda plastförpackningar, skall utföras i sophuset så småningom.  
 

Fönsterbytet 
 

Beträffande fönsterbytet skall anbud vara föreningen tillhanda senast den 16/12. Styrelsen kommer att ha 

möte mellan jul och nyår för att besluta vilken entreprenör som skall få förtroendet att utföra jobbet. Mer 

information kommer så snart sådan finns att lämna. 
 

Elektronisk bokning av tvättider 
 

I skrivande stund pågår arbetet med installationen som dock dragit ut lite på tiden. Anledningen till detta 

är att vi lagt till ytterligare lokaler i systemet samt en del strul med programmeringen. Vi räknar med att 

allt skall vara klart under januari. Innan systemet kommer att tas i drift kommer passerbrickor och 

skriftlig information att delas ut i samtliga brevlådor. Då kommer även besked om exakt datum när 

bokningssystemet skall tas i bruk att lämnas. 

 

Vi i styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar er alla en riktigt 
 

God Jul  
och ett 

Gott Nytt År 
 

Än en gång, håll koll på de levande ljusen! 
 


