
 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2016-04 
 

 
Hoppsan, vi är redan inne i april och har gått över till sommartid! Det verkliga vårvädret tycks  

dock inte riktiga vilja infinna sig. Det har också varit påsk. Hoppas du hade en trivsam och glad  

sådan med riktigt god mat och dryck.  
 

Här kommer lite aktuell information från styrelsen.  
 

Nya hyresavtal för garage, p-platser, cykelplatser, förråd och lokaler 
 

De hyresavtal vi har idag har en avtalstid på 36 månader med 9 månaders uppsägningstid, alltså en 

bestämd tid, vilket kan uppfattas som ogynnsamt. Många av hyresgästerna har också reagerat över 

de, som man anser, oskäligt långa hyres- och uppsägningstiderna. Styrelsen har därför, efter 

rekommendation från HSBs jurister, beslutat att samtliga hyresavtal skall skrivas om.  
 

De nya avtalen kommer att ha en uppsägningstid på 3 månader och en hyres-/förlängningstid om  

3 månader med förfallodag per kvartalsslut, d.v.s. 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Följande fasta hyres-

höjningar kommer också att anges i avtalen: P-platser, cykelplatser och mindre förråd med 5 

kr/månad, garage med 10 kr/månad och större lokaler med 10-25 kr/månad beroende på storlek. 

Dessa höjningar är de samma som gjorts vid de senaste höjningarna. Hyrorna kommer att justeras 

årligen den 1 oktober, alltså samtidigt som avgifterna för lägenheterna justeras. 
 

För att underlätta hanteringen, finns en blankett bifogad detta info-blad, där den som hyr något av 

rubricerat skall fylla i om man accepterar det nya hyresavtalet med ovanstående förändringar. I det 

fall man inte accepterar kommer föreningen att säga upp hyresavtalet i enlighet med gällande avtal. 
 

Avtal beträffande altaner/uterum och inglasade balkonger  
 

Många av altanerna på första våning har idag försetts med sten- eller träbeläggning av den boende.  

En del har också byggt uterum, mer eller mindre påkostade. På andra och tredje våningen har flertalet 

balkonger glasats in. HSBs jurister rekommenderar nu att ansvars-/underhållsfördelningen mellan 

bostadsrättshavaren och föreningen regleras genom avtal. 
 

Styrelsen har därför beslutat att sådana avtal skall tecknas. Under våren kommer du, om du är berörd,  

att få ett avtalsförslag i 2 ex. i din brevlåda. Läs nogsamt igenom avtalstexten och, om du inte har 

några invändningar, underteckna båda avtalen på sidan 2 där ditt namn står. Båda avtalen lägger  

du sedan i föreningens brevlåda som finns i trapphusentrén i Domareagatan 8 A. Efter föreningens 

undertecknande får du sedan tillbaka det ena. Ta gärna kontakt med Göran Svärd, tel. 073-800 35 20, 

om du undrar över något.  
 

Container 
 

Vi vill redan nu flagga för att vårens grovsopscontainer kommer den 20 april. Mer info om detta 

kommer att sättas upp på anslagstavlorna. 
 

Angående hundbajs  
 

Vi har noterat att det, trots gällande upplockningsskyldighet, ligger hundbajs både på trottoarer och 

gräsmattor inom området. Att inte plocka upp efter hunden är ett mycket dåligt beteende som inte  

kan tolereras! En omedelbar skärpning efterlyses! 
 

 V.g. vänd! 



 

Kontakter 
 

Adressen till vår hemsida är www.angslyckan.se där man bl.a. kan se hur våra lokaler är bokade.  

E-postadress för bokning och meddelande till styrelsen är info@angslyckan.se eller till vår vicevärd  

Göran Svärd, vicevarden@angslyckan.se (OBS! a inte ä!). Göran kan också nås på tisdagar  

mellan kl. 18-19 på vicevärdskontoret i 8:an eller telefon 28 44 43. 
 

 

 

 

 

Sopgården  
 

Sedan branden har styrelserna diskuterat om, och på vilket sätt, den skall återställas. Istället för att 

återställa den till sitt ursprungliga skick, har vi fastnat för alternativet att bygga ett sophus. Arbetet  

med detta pågår för fullt. Ritningar är framtagna och bygglovsansökan inlämnad. När bygglov är 

beviljat kommer anbudsförfrågan att skickas ut till ett antal entreprenörer. Som nog alla förstår är  

detta en process som tar sin lilla tid. Vi återkommer med mer information när sådan finns. 
 

Fönsterbyte 
 

Vi kan konstatera att många av fönstren på husens entrésidor, alltså sovrumssidorna, sjunger på  

sista versen. Det drar från en del av dem eftersom de inte går att få helt täta, en del är dessutom  

svåra att både öppna och stänga. De öppnas också inåt, vilket försvårar vid t.ex. fönsterputsning. 
 

Styrelsen har därför beslutat att det är dags för ett fönsterbyte. Observera att bytet endast avser  

fönstren på entrésidorna. På altan- och balkongsidorna är de flesta fönster fasta och altan/balkong-

dörrarna är utbytta sedan tidigare. Dessutom är många altaner/balkonger inglasade idag, vilket  

innebär att de inte är utsatta för vädrets makter som tidigare. 
 

Den fönstertyp vi fastnat för är ett s.k. pivåhängt fönster. Detta innebär att fönstret är upphängt i  

båda sidor och svängs runt utåt utanför fasadlivet, vilket gör det mycket lättare att putsa. Bra va! 
 

Arbetet med projektet är igång. Vi har valt att anlita HSB Nv Skåne som konsult. Detta innebär  

i första skedet en inventering av befintliga fönster samt framtagande av anbudshandlingar. Detta  

arbete skall vara klart till hösten, varefter anbudsförfrågan skickas ut till ett urval entreprenörer.  

Arbetet kommer sedan att handlas upp innan årsskiftet. Det är tänkt att arbetet med fönsterbytet  

skall påbörjas under mars/april 2017 och vara helt klart till senhösten.  
 

Samtidigt som fönsterbytet kommer de plåtklädda partierna vid båda sidor om fönstren att åtgärdas. 

Isoleringen i dessa partier uppfyller inte de krav man kan ställa på fullgod isolering idag. 
 

Vi återkommer med ytterligare information om detta projekt allteftersom det fortskrider. 
 

Tvättstugebokning 
 

Vi har tidigare påpekat att det slarvas alltför ofta med att hänga tillbaka nycklar, att hålla tiderna  

m.m. i tvättstugorna. Vi efterlyste då en bättre disciplin gällande detta! Tyvärr har det inte blivit 

bättre! Vi kan konstatera att det slarvas lika mycket fortfarande! 
 

För att råda bot på ovanstående missförhållanden, håller vi som bäst på med att titta på möjligheten  

att installera ett elektroniskt bokningssystem. Detta skulle innebära att vi skulle slippa nycklarna då 

alla kommer att få en s.k. elektronisk nyckel, alltså en bricka, att använda istället. Det skulle även 

innebära att ingen kan använda tvättavdelningarna på tider då detta inte är tillåtet. Det skulle också 

innebära att man kommer att kunna boka tvättid via sin dator eller mobiltelefon, vilket givetvis skulle 

vara ett stort plus. 
 

Även här återkommer vi med ytterligare information när sådan finns att lämna. 

 

Sist men inte minst önskar vi er alla en riktigt skön och trivsam vår! 
 

Styrelsen 


