
 

 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2018-01 
 

 

 Jul- och nyårshelgerna har nu passerat, med allt vad dessa inneburit!  

 Vädret har varit minst sagt milt, blåsigt och regnigt den sista tiden, inte  

 något önskeväder man vill ha precis! Belysningen i träd och planteringar,  

 lägenhetsfönster och på balkonger/altaner sprider dock trevnad och ljus  

 kring oss i mörkret. Den 22 december inföll vintersolståndet, så nu 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 29 november i samlingslokalen i 6:an. Det var 27 röstberättigade  

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

Styrelsen fick två nya ledamöter. Eva Alenvret Larsson och Christer Svensson invaldes efter  

Mona Olsson som flyttat från föreningen och Helene Ek som avsagt sig uppdraget på egen begäran.  
 

Innan stämman avslutades avtackades Helene Ek för sitt stora engagemang för föreningen.  

Mona Olsson har avtackats tidigare. 
 

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, HSB-fullmäktig och valberedning 
 

Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte fick styrelsen följande  

utseende:  
 

Ordförande:  Thomas Larsson  Domaregatan 1 D 

V. ordförande:  Anna Latomanski Domaregatan 3 B 

Sekreterare:  Sven-Erik Palm  Domaregatan 3 C 

Vice sekreterare:  Christina McGee Domaregatan 9 A 

Studieorganisatör:  Eva Alenvret Larsson  Domaregatan 7 A 

Ledamot: Dragan Mihajlovic  Domaregatan 13 B 

Ledamot: Christer Svensson Domaregatan 13 A   

 

Till att hålla koll på räkenskaperna utsågs: 
 

Revisor:  Staffan Hansson  Domaregatan 13 B 

Revisorsuppleant: Anders Fagerström  Domaregatan 5 A 
 

Till fullmäktige till HSB Nordvästra Skånes stämmor utsågs: 
 

Ordinarie:  Thomas Larsson  

Suppleant:  Anna Latomanski  

 V.g. vänd! 
 



 
 

 

 

 

Valberedning: 
 

För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Dragan Mihajlovic. Då inget annat förslag på 

ledamot fanns utgör styrelsen också valberedning. Dragan Mihajlovic utsågs till sammankallande. 
 

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

på anslagstavlorna i trapphusentréerna. 
 

Lägenhetsbrand 
 

Innan julhelgen inträffade tyvärr en brand i en av lägenheterna i 12:an. Som tur var upptäcktes branden  

av en uppmärksam granne som larmade räddningstjänsten, varför branden kunde begränsas. Orsaken  

till branden var ett ej släckt stearinljus på köksbordet!  
 

Tillträde till sophuset 
 

Det har påtalats att man ibland inte kommer in i sophuset med sin bricka. Detta beror på att man av 

säkerhetsskäl, inte har tillträde till sophuset mellan kl. 22.00 och 06.00. 
 

Julgranar 
 

Det börjar kanske så smått bli dags att göra sig av med den barrande julgranen. Denna kastar du där 

sopkällsorteringen var tidigare, alltså vid översta garagegaveln mot gatan. 
 

Byte av entrépartier m.m. 
 

Som vi tidigare informerat om, startar bytet av våra entrédörrar vecka 2. Någon tidplan för var arbetet 

påbörjas och avslutas har vi tyvärr ännu inte fått. Installation av porttelefoner och dörrautomatik pågår i 

skrivande stund. Arbetet med detta är i stort sett klart på Ängslyckan och pågår på Huslyckan. Vi  

kommer naturligtvis att informera om när porttelefonsystemet är färdiginstallerat och kommer igång. 

Till dess kommer du in precis som vanligt. 
 

Porttelefon 
 

I samband med förra info-bladet begärde vi att man skulle lämna uppgift på aktuella telefonnummer till 

porttelefonen. Det fanns med en svarstalong för detta. Tyvärr saknar vi fortfarande en hel del svar. Vet du 

med dig att du missat att lämna in uppgifterna så fyll i talongen och lämna in den omgående! Har du inte 

svarstalongen kvar, ta kontakt med Göran Svärd, tel. 073-800 35 20.   
 

OBS! Den som inte lämnar uppgift om sitt/sina telefonnummer kommer inte heller att kunna  

nås via porttelefonen när vi startar upp systemet! 
 

Bokning av tvättider 
 

Fortfarande finns det de som endast bokar torkrum utan att samtidigt boka motsvarande tvättid! För att 

undvika problem och merarbete för oss måste detta göras. Detta informerade vi tydligt om i förra info-

bladet. Det händer också att man missar att avboka en bokad tid när man ändrar denna till en annan tid.  
 

Skärpning!!  
 

Vi i styrelsen önskar er alla ett riktigt 
 

Gott Nytt År 
 

Än en gång, håll koll på de levande ljusen! 


