
 

 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2018-04 
 

 

Nu har den tidiga påsken passerat. Ifjol hade träd och buskar börjat knoppas. Vårblommorna 

förgyllde vår utemiljö och gav oss en försmak av varmare tider. Så inte i år! Det verkar dock 

som att vårvärmen äntligen är på gång. Sköönt!! 
 

Här kommer lite färsk information från styrelsen.  

 

OVK och Energideklaration 
 
 

Det är dags att göra en ny OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) i våra lägenheter. Mer om detta 

läser du på bifogat info-blad. Samtidigt kommer en ny energideklaration att utföras. En sådan skall 

göras vart tionde år och det är dags i år.  
 

Brandkontroll 
 

Under vintern har vi genomfört en kontroll för att minimera riskerna för brand och brandspridning i 

våra allmänna utrymmen. Kontrollen utfördes av Firesafe Sverige AB. Vid kontrollen noterades att det 

fanns barnvagnar med brännbart material stående i en del trapphushallar. Detta innebär risk för kraftig 

rökutveckling om någon får för sig att tända på. Röken försvårar en ev. evakuering. 
 

Detta innebär att det, så långt möjligt, inte får finnas några brännbara föremål i trapphusen. Det som 

får finnas är rollatorer samt barnvagnsunderreden utan brännbara delar. Vi får därför be dem som är 

berörda att snarast ta bort föremålen. 
 

Dörrmattor 
 

Vi har noterat att det finns dörrmattor i trapphusen utanför en del lägenhetsdörrar. Enligt våra 

ordningsregler är detta inte tillåtet. Dels försvårar det trappstädningen och dels innebär det en ökad 

snubbelrisk för förbipasserande. Vi måste därför be dig som är berörd att omgående ta bort mattan. 
 

Källsortering 
 

I stort sett fungerar källsorteringen i sophuset bra. Dock vill vi framhålla följande:  

–  I kärlen för tidningar kastas ibland också bärkassar av papper. Dessa räknas som pappers-

förpackningar och skall kastas i kärlen för detta avfall.  

–  I kärlet för vitt/ofärgat glas får endast flaskor och burkar som innehållit ätbara produkter, eller är  

  avsedda för sådana produkter, kastas. Tyvärr förekommer det också att andra föremål av glas, t.ex.  

  prydnadsföremål, vaser m.m. kastas där. Dessa föremål innehåller ofta bly, och går inte att använda  

  för framställning av nya flaskor och burkar. Det har även hamnat föremål av porslin och keramik i 

  detta kärl! Hur någon kan betrakta detta som glas är en gåta! De hör hemma i de stora kärlen för  

  restavfall. Är du det minsta osäker på var sopan skall kastas, kasta den bland restavfallet! 
 

Passer- och porttelefonsystemet 
 

Efter en del initiala problem skall nu allt fungera som det skall. Om du mot förmodan ändå har  

problem med att något inte fungerar så hör omgående av dig till Göran, tel. 073-800 35 20.  
 

Alla skall ju kunna komma åt föreningens brevlåda i D-g 8 A. Du kommer in genom denna  

entrédörr med passerbricka 1 och 2 alla dagar mellan kl. 06.00 – 21.00. 
 

OBS! När det ringer från porttelefonen öppnar du entrédörren genom att trycka på * eller 5. 

Den besökande trycker sedan på armbågskontakten för att öppna dörren automatiskt. 
 

V.G. VÄND! 



 

 

 

Insamling av kläder och skor 
 

Som du nog redan sett har Pingstkyrkan ställt upp en behållare för insamling av kläder och skor  

vid 2:ans gavel mot gatan. Har du sådana persedlar som du vill bli av med så lägg dem där. På så  

sätt bistår du Pingstkyrkan i deras hjälparbete samtidigt som du sparar vår miljö. 
 

Tvättstugorna 
 

På förekommen anledning måste vi påtala vikten av att man alltid kollar städning och rengöring  

av maskinerna innan man börjar tvätta. Också torktumlare och torkrum även om man inte avser att 

använda dessa. Är t.ex. torktumlaren inte rengjord måste man anmäla detta! I annat fall riskerar  

man att själv bli anklagad om den som tvättar efter påtalar slarvet! Det hjälper alltså inte att säga 

”jamen den har jag ju inte använt”. Hur skall vi veta det! Alltså, kolla alltid att städning och ren- 

göring av maskiner m.m. är OK innan du börjar tvätta! Anmäl alltid om så inte är fallet! 
 

Med risk för att vara tjatig så finns det fortfarande 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 tidigare info-blad. Det händer också att man missar att avboka en bokad  

tid när man ändrar denna till en annan tid.  

 

Sist men inte minst: 
 

                 CONTAINER  
 

Det händer alltför ofta att det hamnar allehanda avfall, t.ex. möbler, elektriska apparater, 

radio- och TV-apparater, gamla cyklar, byggnadsavfall m.m. i och vid sopkärlen i vårt  

sophus vid Domaregatan 1. 
 

Detta innebär att vi får betydligt dyrare kostnader för sophanteringen än nödvändigt då  

sopkärlens innehåll då inte räknas som källsorterat. Ovan nämnda exempel på avfall får  

absolut inte kastas i dessa sopkärl. Dessa kärl är endast avsedda för större hushållssopor  

som blir över när man källsorterat tidningar och förpackningar av glas, metall, plast,  

papper och organiskt avfall.  
 

För att ge dig möjlighet att bli av med denna typ av avfall, vi kan kalla det grovsopor, så  

kommer en container att ställas upp vid gatugaveln till Domaregatan 9 
 

        ONSDAGEN DEN 25 APRIL 
 

Containern kommer att stå kvar över helgen och tas bort måndagen den 30 april.  
 

Passa nu på att städa alla era gömmor och gör er av med allt onödigt som ni ändå 

inte använder.  
 

Vi förutsätter att alla respekterar ovanstående ordning så att vi får de olika soporna  

på rätt ställe i fortsättningen.  

 

Vi önskar er alla en riktigt skön vår 
 

Styrelsen 
 


