
 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2015-12 
 

 
 Oj vad tiden går! Vi befinner oss redan i andra halvan av december, Lucia  

 har passerat och jul- och nyårshelgerna närmar sig med stormsteg.  

 Vädret har tyvärr 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 22 december inträffar  

 vintersolståndet, sedan 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 34 röstberättigade  

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

Stämman beslutade bl.a., enligt styrelsens förslag, att utöka antalet styrelseledamöter från fem till sju. 

Det blev Anna Latomanski och Dragan Mihajlovic som nyvaldes att ingå i styrelsen. 
 

Förutom de ordinarie mötespunkterna behandlades ett förslag från styrelsen om att man skall få 

tvätta i de gemensamma tvättstugorna även under sön- och helgdagar. 

Efter debatt beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att detta skall vara tillåtet. Dock skall 

tvättvagnarna, som ger en del ljud ifrån sig, och torkrumsdörrarnas funktion ses över. Förändringen 

börjar gälla fr.o.m. 2016-01-01. Det framhölls också vikten av att följa och respektera tvättiderna  

då det tyvärr alltför ofta förekommer att medlemmar tvättar när detta inte är tillåtet! 
 

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:  Bo Johansson  Domaregatan 3 C 

V. ordförande:  Helene Ek Domaregatan 1 D 

Sekreterare:  Sven-Erik Palm  Domaregatan 3 C 

Vice sekreterare:  Anna Latomanski Domaregatan 3 B 

Studieorganisatör:  Thomas Larsson  Domaregatan 1 D 

Ledamot: Mona Olsson  Domaregatan 7 A 

Ledamot: Dragan Mihajlovic  Domaregatan 13 B 
 

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs: 
 

Revisor:  Staffan Hansson  Domaregatan 13 B 

Revisorsuppleant: Anders Fagerström  Domaregatan 5 A 
 

 V.g. vänd! 
 



 

 
 

Valberedning: 
 

Valberedningen har bestått av Hans Gren, sammankallande, Gerth Olsson och Dragan Mihajlovic.   
 

Stämman beslutade att Hans Gren, Gert Olsson och Dragan Mihajlovic skall utgöra valberedning för 

tiden fram till nästa ordinarie stämma. Gerth Olsson utsågs till sammankallande. 
 

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

på anslagstavlorna i trapphusentréerna. 
 

Matning av fåglar och djur 
 

Vi måste erinra om att det, enligt våra ordningsregler, är absolut förbjudet att mata fåglar och djur  

inom föreningens område. Detta innefattar naturligtvis även altaner och balkonger! Anledningen till 

förbudet är att frö och annan mat oundvikligen hamnar på marken i samband med matningen. Indirekt 

matar man alltså även de djur som vi absolut inte vill ha inom vårt område, alltså råttorna! Det kan 

nämnas att råttor i år utgjort ett stort gissel som orsakat mycket obehag för medlemmarna och onödiga 

kostnader för föreningen. Med tanke på detta förväntar vi oss att alla respekterar och följer nedan-

stående enkla regel i fortsättningen: 
 

Det är absolut förbjudet att mata fåglar och djur inom föreningens område inklusive 

altaner och balkonger!  
 

Grannar mot brott 
 

I samband med kallelsen till stämman delades information och en intresseanmälan ut angående 

Grannar mot brott. Syftet med Grannar mot brott är att göra bostadsområden mindre attraktiva för 

brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur  

man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. 
 

För att vi skall kunna starta sådan verksamhet krävs ett intresse från minst 70 % av föreningens 

hushåll, alltså 92 lägenheter. Till dags dato har 22 st anmält intresse, vilket är mindre än en fjärdedel 

av behövligt antal. Är medlemmarna i de övriga 110 lägenheterna helt ointresserade? Vi är övertygade 

om att så inte är fallet! Du som ”glömt” att lämna in intresseanmälan, gör detta snarast möjligt. Har  

du råkat kasta blanketten så gör ett besök på vv-kontoret så får du en ny. 
 

Renovering av kök och badrum 
 

Vi har noterat att det finns ett antal kök och badrum som renoverats på sådant sätt att ventilationen 

inte uppfyller gällande krav. Detta kommer att medförda att vi inte kan få ett godkänt protokoll vid 

nästa OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). 
 

Att rätta till de brister som noterats är inte alltid så lätt med tanke på den nya köksinredningen som 

monterats. Det är ju inte heller gratis! Kostnader som givetvis respektive bostadsrättshavare själv får 

betala! Då är det naturligtvis mycket smartare att göra rätt från början. Lita inte på den som skall göra 

jobbet och som säger ”inga problem, det kan jag”! Kolla själv med föreningen! 
 

Summan av kardemumman: Om du står i begrepp att renovera köket eller badrummet, ta då kontakt 

med Göran Svärd innan arbetet påbörjas. Då får du anvisningar om hur ventilationen skall anordnas  

på rätt sätt så att du slipper onödiga kostnader i framtiden.  
 

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

God Jul  
och ett riktigt 

Gott Nytt År 


