
 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2016-08 
 

 
 

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 någorlunda bra sommar  

 kom den efterlängtade sommarvärmen åter på besök till sist. Sköönt!! Det verkar dock som att  

det nu blir en återgång till mer ”normalt” väder. Nu ser vi fram emot en förhoppningsvis härlig höst,  

den har ju sin tjusning den med. 
 

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

Ingen avgiftshöjning den 1 oktober 2016 
 

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

för lägenheterna den 1 oktober 2016. 
 

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

Planteringarna 
 

En del av rabatterna har kompletterats med nya växter med mycket lyckat resultat. Som vanligt  

skall en inventering av beskärningsbehovet göras tillsammans med HSB Trädgård under hösten.  

Beskärningsarbetet kommer sedan att utföras under hösten och vårvintern. 
 

Träningslokalen i 7:an 
 

Trevligt att så många, 55 st, kvitterat ut nyckel till vår fina träningslokal! Vi kan dock konstatera  

att många av dem som kvitterat ut nyckel tyvärr inte använder ”gymmet”! Är du en av dem?  

Vi ber dig i så fall att lämna tillbaka nyckeln snarast. Nu finns det inga nycklar kvar att lämna ut  

till dem som vill börja träna! Vi vill inte heller tillverka fler nycklar när det redan finns sådana  

som ligger oanvända. En onödig kostnad eller hur!  
 

Har du en nyckel du inte använder? Lämna då tillbaka den snarast! TACK PÅ FÖRHAND! 
 

Fönsterbyte 
 

Förberedelserna gällande fönsterbytet fortskrider. Arbetet med att ta fram ett underlag för anbuds- 

givning pågår för fullt. Detta skall vara klart att skickas ut till utvalda entreprenörer under hösten.  

Innan årsskiftet skall det beslutas om vilken entreprenör som skall få den stora äran att utföra jobbet.  

De får då möjlighet att beställa fönster i god tid innan arbetet skall påbörjas. Det är 6 – 8 veckors 

leveranstid på dem. Beräknad start för fönsterbytet är mars – april 2017. 
 

OBS! Om du har tankar på att renovera ditt/dina sovrum rekommenderar vi dig på det bestämdaste  

att vänta med detta med tanke på att sovrummens fönsterväggar kommer att beröras av fönsterbytet. 
 

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. 
 

V.G. VÄND! 
 

N 



 

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 på telefon 073-800 35 20. 
 

 

 

 

 

Byggande av sophus 
 

Som ersättning för den brandskadade sopgården skall det byggas ett nytt sophus. Processen har varit   

lång, inte minst vad gäller bygglovet. Nu är dock allt klart och entreprenör utsedd. Den entreprenör  

som vann anbudsgivningen var VB Bygg AB. Uppförandet av sophuset skall utföras snarast möjligt. 
 

Tvättider i de gemensamma tvättstugorna 
 

På stämman i november 2015 beslutades det att det skall vara tillåtet att tvätta även under sön- och 

helgdagar fr.o.m. 2016-01-01. Detta informerade vi om i info-bladet i december 2015. Vad vi nu 

förstått har inte alla noterat förändringen. Till en del får vi väl ta på oss skulden då vi helt missat att 

byta ut de regler som finns anslagna i tvättstugorna. Vi ber om ursäkt för detta. Följande gäller alltså: 
 

Det är numera tillåtet att tvätta i de gemensamma tvättstugorna även under sön- och helgdagar. 

Givetvis är det samma tvättider som finns angivna på bokningstavlorna som gäller. 
 

Matning av fåglar och djur 
 

Vi måste tyvärr än en gång erinra om att det, enligt våra ordningsregler, är absolut förbjudet att mata 

fåglar och djur inom föreningens område. Förbudet gäller 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! 
 

Vi utgår från att ALLA respekterar och följer nedanstående enkla regel i fortsättningen: 
 

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

altaner och balkonger!  
 

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! Vad en nattöppen entrédörr kan 

innebära för säkerheten och tryggheten kan säkert alla föreställa sig. Eller? 
 

Medlemsträff 
 

Vi vill redan nu flagga upp för kommande medlemsträff den 26 oktober 2016, kl. 18.30. Boka gärna  

in datumet i din kalender redan nu så du inte riskerar att missa det. Mer info kommer längre fram. 
 

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 2016 
 

Styrelsen 
 


