
 

 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2019-01 
 

 

 Jul- och nyårshelgerna har nu passerat! Glädjande var att vi fick en vit 

 Julafton. Annars har vädret varit omväxlande milt, blåsigt och regnigt,  

 inte direkt något önskeväder precis! Belysningen i träd och planteringar,  

 lägenhetsfönster och på balkonger/altaner har dock som vanligt spridit  

 trevnad och ljus kring oss i vintermörkret. Den 21 december inföll vinter- 

 solståndet, 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 28 november i brf Huslyckans samlingslokal i 6:an. Det var 23 

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

som vanligt.  
 

Styrelsen fick en ny ledamot. Bo Persson invaldes efter Thomas Larsson som avsagt sig uppdraget  

på egen begäran. Valberedningen fick två nya ledamöter, Barbara Alfredsson och Ruby Danielsson. 
 

Förutom de sedvanliga mötespunkterna behandlades en motion från Jennie Björks och Richard 

Andersson.  
 

Styrelsens svar på motionen  
 

Motionärerna föreslår att en del av avgiftshöjningen ska avsättas till fonden för yttre underhåll för 

målning/utbyte av husens balkongfronter så att dessa får samma kulör som plåten i anslutning till  

fönsterna på entréfasaderna. 
 

Fråga om underhåll beslutas av styrelsen. Avsättningen till yttre fonden styrs av kommande planerat 

underhåll i föreningens underhållsplan. I denna finns ommålning av balkongfronterna med. Styrelsen  

har i samband med den årliga besiktningen 2018 behandlat frågan om ommålning. Då beslutades att 

ommålning inte är aktuell då denna skulle medföra en betydligt större framtida underhållskostnad  

p.g.a. flagning etc.. Det beslutades att ett byte av balkongplåten ska göras och ärendet finns alltså  

med på styrelsens agenda. Då det f.n. finns mer angelägna underhållsåtgärder, bl.a. takrenovering,  

att utföra, sköts frågan om balkongfronterna på framtiden. 
 

Motionärerna påpekar också att en inte enhetlig utemiljö inte är attraktiv och påverkar marknads- 

värdet negativt vid en ev. försäljning. Denna uppfattning delar inte styrelsen. 
 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 

Innan stämman avslutades avtackades Thomas Larsson för sitt stora engagemang för föreningen.  
 

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. 

 

 V.g. vänd! 



 

 

Styrelse, revisorer, HSB-fullmäktig och valberedning 
 

Efter stämmans val och styrelsens efterföljande konstituerande möte fick styrelsen följande  

utseende:  
 

Ordförande:  Anna Latomanski Domaregatan 3 B 

V. ordförande:  Dragan Mihajlovic  Domaregatan 13 B 

Sekreterare:  Sven-Erik Palm  Domaregatan 3 C 

Vice sekreterare:  Eva Alenvret Larsson  Domaregatan 7 A 

Studieorganisatör:  Christina McGee Domaregatan 9 A 

Ledamot: Christer Svensson Domaregatan 13 A 

Ledamot: Bo Persson Domaregatan 7 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:  Anna Latomanski  

Suppleant:  Dragan Mihajlovic  
 

Valberedning: 
 

För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Dragan Mihajlovic och nyvaldes Barbara Alfredsson 

och Ruby Danielsson. Dragan Mihajlovic utsågs till sammankallande. 
 

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

på anslagstavlorna i trapphusentréerna. 
 

Nya serviceavtal med HSB Nv Skåne 
 

Under november/december har vi gått igenom våra avtal med HSB Nv Skåne avseende teknisk  

och administrativ service. Syftet har varit att uppdatera avtalen innehållsmässigt men även att titta på 

kostnaderna. Mindre justeringar har gjorts, men vi bibehåller servicegraden. Arbetet har resulterat i att 

nya avtal tecknats med HSB Nv Skåne. De nya avtalen innebär en kostnadsbesparing på 58 000 kr/år  

inkl. moms. avseende administrativ service och med 73 290 kr/år inkl. moms. avseende teknisk service 

(fastighetsskötsel), en årlig besparing på tillsammans 131 290 kr inkl. moms.. 
 

Slopande av lägenheternas inre fond 
 

Sedan ett antal år tillbaka görs ingen ytterligare avsättning till lägenheternas inre fond. Det finns dock 

ett minde antal lägenheter med pengar kvar på kontot. Då detta innebär en onödig kostnad att hantera  

har styrelsen beslutat att slopa fonden och betala ut innestående belopp till berörda bostadsrättshavare. 

Aktuellt belopp har räknats av på respektive lägenhets avgiftsavi för januari 2019.  
 

Källsortering i tvättstugorna 
 

Tyvärr har vi missat att återvinningsbara sopor givetvis även borde källsorteras i våra tvättstugor.  

Därför har styrelsen beslutat att förpackningar av papper och hårdplast ska källsorteras och att var  

och en ska ombesörja detta själv. Detta beslut gäller fr.o.m. 2019-01-01. Det innebär också att befintlig 

sopsäck kommer att bytas ut till ett mindre sopkärl. 
 

Vi i styrelsen önskar er alla ett riktigt 
 

Gott Nytt År 
 

Än en gång, håll koll på de levande ljusen! 


