
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. 
 

 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2016-09 
 

 
et har redan blivit dags för ett nytt info-blad. Som de flesta nog noterat, har ju en del arbeten  

  redan påbörjats, och ännu mer kommer att göras längre fram. Det kommer alltså att hända  

saker både här och där som vi naturligtvis vill informera dig om. Nedan hittar du en del aktuell 

information om vad som är på gång.  
 

Byggande av sophus 
 

Som vi informerade om i förra info-bladet skall det byggas ett nytt sophus istället för att återställa 

den brandskadade sopgården. Förutom bygglov har nu också startbesked erhållits. Som alla förstår  

är pappersexercisen både omfattande och tidsödande. Byggnationen startade förra veckan med att  

de grundläggande arbetena påbörjades. Det är VB Bygg AB som bygger. Under tiden arbetet pågår 

har sopkärlen som stod i sopgården flyttats och kommer att stå mellan östra garagebyggnaden och 

husgaveln till dess sophuset är klart.  
 

Tvättstugebokning 
 

Som vi också tidigare informerat om skall elektronisk bokning av tider i tvättstugorna installeras. 

Ett skäl är att det slarvas alltför ofta med att hänga tillbaka nycklar samt att hålla tiderna. Detta 

innebär att vi slipper nycklarna. Det kommer även att innebära att ingen kan använda tvätt-

avdelningarna på tider då detta inte är tillåtet. Istället för nyckel kommer alla att få en elektronisk 

nyckel, alltså en bricka, att använda istället. Vecka 39 påbörjas installationen i 1:an. Sedan kommer 

turen till 5:an och 9:an. Anledningen till att 1:an görs först är att det även skall bli öppning med 

passerbricka till det nya sophuset. Det är Brand & Säkerhet AB som skall utföra installationen. 
 

Vi kommer att lämna utförlig information, både skriftlig och muntlig, om hur bokningssystemet 

fungerar när det blir dags att börja använda det. 
 

Belysning 
 

Tidens tand har satt sina spår och belysningen i taken över entréyttertrapporna ger mycket dåligt ljus. 

Detta medför att det finns risk för att man snubblar vilket kan orsaka fallskador om oturen är framme. 

För att öka belysningen kommer LED-lampor med starkare (vitare) ljus att monteras i armaturerna. 

Samtidigt kommer glasen i armaturerna också att bytas ut. Ett provmontage har gjorts över entrén till  

4 B med, som vi tycker, mycket bra resultat. Gör ett studiebesök om du vill se hur det kommer att bli. 
 

Belysningen mellan garagebyggnaderna samt belysningen i källaryttertrapporna behöver också 

förstärkas för att öka säkerheten. Här kommer nya belysningsarmaturer med LED-lampor med  

starkare sken än de befintliga att monteras. 
 

Dessa båda arbeten kommer att utföras snarast möjligt. Det är All-Elektro AB som skall göra jobbet. 
 

Vi önskar er alla en skön och trivsam höst 
 

Styrelsen 
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