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u är augusti månad slut och för de allra flesta har semestrar och annan ledighet tagit slut, m.a.o.  

 börjar tillvaron så sakteliga att återgå till det normala igen. Efter en sisådär sommar har det  

 dock bättrat sig den senaste tiden. Sköönt!! Nu ser vi fram emot en förhoppningsvis härlig höst,  

men den har ju sin tjusning den med. 
 

Efter sommaruppehållet är det nu dags för lite färsk information från styrelsen.  
 

Tack för en trevlig grillfest! 
 

Vår grillfest den 19 augusti blev en riktigt lyckad tillställning!  

Ca. 75 personer i alla åldrar hade hörsammat inbjudan. Vi hade  

dessutom tur med vädret. Solen var ju framme och spred skön  

värme över oss. De alltid lika populära Ingvar & Bengt stod för  

underhållning och allsång. 
 

Tack alla som medverkade till ett mycket  

lyckat arrangemang! 
 

Avgifts- och hyreshöjning den 1 oktober 2017, 4 % 
 

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

för lägenheterna med 4 % den 1 oktober 2017. 
 

Hyrorna gällande hyresobjekten kommer att regleras i enlighet med ingångna avtal. 
 

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

fonden för yttre underhåll så att föreningen skall vara förberedd inför kommande underhållsbehov 

samt det nyligen genomförda fönsterbytet.  
 

Fönsterbyte m.m. 
 

Arbetet med fönsterbytet är nu klart. I stort sett har det avlöpt problemfritt även om det varit en del 

gnissel här och där under resans gång. Men det blir det ju alltid i samband med ett så stort arbete. 

Det som kvarstår efter slutbesiktningen, som utfördes av utomstående besiktningsman 2017-08-21,  

är Mockfjärds åtgärdande av de anmärkningar som noterades vid slutbesiktningen.  
 

I samma entreprenad ingick även ombyggnad av väggpartierna vid sidorna om fönstren samt byte  

av källarytter- och sopskåpsdörrar. Det ingick även byte av entrédörrarna. Detta byte kunde dock inte 

utföra som planerat beroende på att kommunen inte gav startbesked med anledning av tillgängligheten. 

Bytet av entrédörrar kommer att utföras med början v. 2 2018. Tråkigt, men så kan det bli ibland. 
 

Summa summarum har vi fått nya fina fönster som är betydligt enklare att handha och som är mycket 

energisnåla vilket naturligtvis gynnar vår ekonomi. Dessutom har det blivit mycket snyggt exteriört. 

Dörrarna inte att förglömma. Beroende på att fönsterna är så energisnåla har många framfört att det 

bildas kondens på fönstrens utsida. Detta fenomen förklaras på bifogat utdrag ur artikel i tidningen 

Bygg & teknik. 
 

V.G. VÄND! 
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Passersystem på entrédörrar 
 

Detta har till och från varit på tapeten, dock har det inte varit riktigt läge att installera. Det är det nu 

p.g.a. att kommunen satte krokben för oss med avseende på entrédörrsbytet. Samtidigt kommer 

porttelefon att installeras. Detta för att besökare skall kunna få kontakt med den man skall besöka. 

Samtliga källarytterdörrar kommer också förses med brickläsare.  
 

Installation av passersystem kommer att innebära att entrédörrarna alltid kommer att vara låsta. Idag  

är de ju öppna dag och kvällstid. Låsta entréer = ökad trygghet!  
 

För att öppna entrédörren utifrån använder man de passerbrickor varje lägenhet redan tilldelats. För  

att öppna inifrån använder man en s.k. armbågskontakt som kommer att monteras i trapphallen.  

Dörren kommer vid båda alternativen att öppna sig automatiskt. 
 

Mer information om passersystemet kommer senare. 
 

Container 
 

Det finns en del som frågat om det kommer att ställas ut en container för grovsopor och i så fall  

när. Som vanligt kommer container att finnas vid 9:ans gatugavel kring månadsskiftet oktober – 

november. Mer info om detta kommer längre fram. 
 

Sophuset 
 

Sophuset är nu i stort sett klart. Det är bara dörrarna som skall färdigmålas och förstärkas gentemot 

inbrottsförsök. Skyltar om vad som skall kastas finns uppsatta på väggen ovanför respektive kärl.  

Det borde alltså inte vara någon svårighet att kasta avfallet i rätt kärl! Det händer dock alltför ofta  

att det ser rent ut sagt bedrövligt ut p.g.a. att någon/några inte beter sig som man skall. För att råda  

bot på detta kommer därför sophuset att kameraövervakas. Då kan vi också hitta syndarna. 
 

Tvättstugorna 
 

Nu fungerar handhavandet av bokningssystemet bra. Det händer dock att man vill boka en viss tvättid 

men inte kan göra detta beroende på att tillhörande torkrum redan är bokat. För råda bot på detta måste  

den som endast vill boka torkrum ändå alltid även boka motsvarande tvättpass. 
 

Städningen upplever vi har blivit bättre. Dock kommer det fortfarande klagomål lite då och då. Detta 

gäller speciellt torkrummen. Tag för vana att alltid dammsuga/våttorka golvet när du hämtat din tvätt.  

Då blir alla nöjda och glada.  
 

Medlemsträff 
 

Vi vill redan nu flagga upp för kommande medlemsträff den 13 september 2017, kl. 18.30. Mer info 

hittar du på bifogad inbjudan. 
 

Motioner 
 

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

föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 september. 

 

Vi önskar er alla en skön sensommar 
 

Helsingborg i augusti 2017 
 

Styrelsen 
 

 


