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Byte av spiskåporna (startar den 1/3) 
Glöm inte lämna in svarstalongen. Då vet vi, att Du är förberedd på 
att hantverkarna kommer till Dig. 

Deklarationsdax 
Förmögenhetsvärdet på andelarna är fortfarande 0:- kr. 

Blanketter till: 
• Anmälan småfel 
• Autogiroanmälan 
• Aktuella svarstalonger 
 
Finns i blanketthållaren i soprummet, samt i Föreningslokalen 
under jour-kvällarna. 
 
På vår hemsida: www.ingegerd.com finns vissa blanketter. 

Föreningsstämman 
 

Den 18 mars kl 19.00 i föreningslokalen.  
 
Föreningen bjuder på en bit mat. Därför behöver få in svarstalongen. 

Epost: Sänd in Din epostadress till brf.ingegerd@comhem.se, så 
kommer Du att få snabbare och mer information om vad som händer 
och sker i föreningen. (Allt som är nödvändigt kommer även i 
fortsättning på papper i brevlådan.) 
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Byte av fläktkåporna  
Det har tagit längre tid än beräknat för montering av fläktkåporna.  Bravida beräknar nu 
att de behöver ett par dagar till innan man är klara. Detta påverkar Husensjövägen 35, 
37, 39 och 41 
 

När Ni har fått de nya kåporna 
Om det har blivit något fel eller något som Du vill klaga på – gör det snarast. Lämna 
in en felanmälan till förvaltaren (57A) 

Årsmöte den 18 mars kl 19.00 
Glöm inte lämna in Din anmälan, så att vi kan 
beräkna hur många som kommer. 
 
Kom och gör Din röst hörd. 
 
OBS! Du som är ny i föreningen, var inte rädd för att 
komma. Du behöver inte vara rädd för att bli 
påtvingad något uppdrag. Valberedningen har alla 
namnförslagen under kontroll.  

Våren är på gång 
Fast ibland kan man undra. Men det innebär att buskar och träd klipps. Riset och 
grenarna lägger Du i ”grönsakscontainern” väl nedklippta, så att även Din granne får 
plats med sitt material. Ingen jord och inga stenar får läggas/kastas i den! 

Epost: Sänd in Din epostadress till brf.ingegerd@comhem.se, så kommer Du att få 
snabbare och mer information om vad som händer och sker i föreningen. (Allt som är 
nödvändigt kommer även i fortsättning på papper i brevlådan.) 

Grovsopscontainern 
Beräknar vi kommer fredagen den 26 mars på eftermiddagen och hämtas måndagen den 
29:e. Som vanligt får Du inte kasta kemikalier och elprodukter. Vidare info kommer. 

Ny medlem: 
Vi säger välkommen till 
Susanne Revtorp läg nr 52 
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Maskinsopning den 5/4 
Måndag morgon kommer sopmaskinen. Då skall alla ha sopat ut – grus och löv, så det blir 
lätt för maskinen att sopa upp. OBS! Tänk på att inte göra för stora högar – sprid ut det. I 
gathörnen behövs det sopas ut lite längre. Glöm inte sopa stenanläggningarna vid träden, 
där kommer inte masken åt! Tänk på att maskinen inte kommer åt de smalaste gångarna. 
Här måste var och en själv sopa! 

Förvaltaren har tagit semester! 
Förvaltaren har semester 30/3 – 8/11. Efter påsk är det som vanligt igen. 
 
Onsdagsjouren fungerar som vanligt, om Du t.ex. skall hyra lokalen. 
 
Akuta problem, som inte kan vänta. Kontakta  
Ulf Jönsson 070 924 24 86 

Våren är på väg = jobb i trädgården 
• Tvätta staketet med grönsåpa, innan du funderar på målning.  
• Byt murkna bräder i ditt staket. 
• Glöm inte tala  med din granne innan du gör något med staket eller växter. 
• Träd och buskar skall klippas. Inget får vara högre än det närmaste huset. 

• Tänk på, att om du har växter som klänger på fastigheten, att de ej skadar 
fasaden. En skadad fasad kan bli dyr för dig! 

Gemensamma ytor! 
Detta är det område, som du kan påverka mest! Sköts inte gemensamma ytor 
kommer hyrorna att öka med kr 200/mån, om vi måste leja ut till entreprenör. 
 
Tala med dina grannar, så att jobbet kommer igång = mindre arbete/kapita! 

• Och i slutet ett trevligare område att bo i! 
• Och god grannsämja! 
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Vårstädning med efterföljande boule den 8/5 
 

Så har det äntligen blivit dags! 
Om vi startar ca 9.30 och börjar med gemensamma ytor som lekplatser och 

parkeringsplatser innan vi går till våra ”egna” ytor, så dessa inte blir glömda. 
 

Vid ca 11.30 blir det lite förtäring vid föreningslokalen 
och 

så har vi bjudit in en boule-instruktör, 
som kommer att ge oss grunderna i denna ädla sport! 

 
 

Föreningslokalen. Ny rutin för bokning! 
Nu bokas lokalen – för fester o.dyl hos Anita Kronvall (ny i styrelsen) hon bor 
på 59 A och har telefon 21 79 24. 
 
Som tidigare gäller, att det bara är medlemmar, som får hyra. D.v.s medlem 
skall själv deltaga i arrangemanget (festen). 
 

Små reparationer m.m.: har Du en kran, toalett som rinner, eller om 
Du tycker att toan spolar för lite vatten. Lämna in en felanmälan till 
förvaltaren. Blanketten finns på vår hemsida och i soprummet. Instruktioner 
finns på baksidan. 
Om inte felet inte omfattas av föreningens åtagande, kan Du få hjälp med att 
skaffa hantverkare. 
Skall Du skaffa nya vitvaror. Ring och kolla med Bygg-Ragnar, 0705742430 
eller hos Örestadsförvaltaren  tel 21 40 75. Då får Du levererat till dörren och de 
tar om hand de gamla prylarna. 
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Tack  
Det var roligt, att så många vara ute och 
jobbade. Det syns verkligen. (Det gick åt 
54 korvar i lördags). 
 
Nu återstår bara det viktigaste, att hålla 
området i samma skick hela året. Och 
med denna goda start bör det bli lätt som 
en plätt! 

Boulebanan är nu invigd.  
 
Vi tackar Torsten för hans 
lättförstådda instruktioner. 
 
Välkomna ut och använd banan. 
Enligt Torsten är den ganska bra 
som boulebana betraktad. 
 
Utmana din granne på en match!  

Från regeringen: 
Regeringen meddelade i vårpropositionen att man kommer att föreslå att ROT-
avdrag i form av skattereduktion skall återinföras. Skattereduktionen medges för 
utgifter för reparation, underhåll och ombyggnad av bostadshus under perioden 15 
april 2004–30 juni 2005. 
 
De nya reglerna om ROT-avdrag kommer i stort sett att motsvara de regler som 
gällde under perioden 1996–1999, bl.a. medges inte heller nu reduktion för 
kostnader för material eller utrustning och den som har utfört arbetet skall ha  
F-skattsedel. 
 
Skattereduktion medges med 30 % av kostnaderna för köpt arbete. Skatte-
reduktion medges för privatbostadsrätt med högst 5.000 kr, för småhus med 
högst 10.500 kr per taxeringsenhet och för hyreshus gäller att reduktionen skall 
uppgå till det högsta av 20.000 kr och ett belopp som motsvarar tre gånger 
fastighetsskatten för bostadsdelen för hela 2004 

Besiktning av brunnar för inkommande ledningar: 
En kväll under de närmaste veckorna kommer Ulf Jönsson och Jan-Erik Nilsson, att 
besöka Er, som bor på nedervåningen (och alla som bor i 4:or) för att kontrollera 
inkommande vattenledningar. Du som ev. är borta under flera kvällar – ring gärna 
070 628 29 51 och boka tid. Är Du inte hemma när vi kommer lägger vi en lapp i 
brevlådan. 
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• Måndagen den 14/6 kommer häckarna på båda parkeringsplatserna 
att klippas. Hjälp till genom att inte stanna bilen för nära häcken! 

 
• Färg och träolja är nu klara för utlämning. Kom en jour-onsdag, eller 

så kontaktar Du förvaltaren på tel 070 628 29 51(kontorstid) 
 

 
• Den 22/6 kommer sopmaskinen. Så då är det åter dags att sopa ut 

skräpet, så att maskinen lätt kan sopa upp det. obs! inga högar (som vanligt) 
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Inför sommaren och semestertider är dags att påminna 
om GRANNSAMVERKAN.  Låt inte denna 
samverkan stanna vid skyltarna, för då kommer de 
snabbt att förlora i betydelse. Det är viktigt att vi 
samverkar och hjälper varandra, att hålla koll på 
lägenheterna och främmande besökare. 

Nya medlemmar:  
 
Ann-Christin Weberg har flyttat in i läg nr 3 
och  
Birgitta Jarring, som bodde i läg nr 3 har 
flyttat till läg nr 57 

 

Du som bor i en 2:a eller 3:a , har Du nyckel till dörren 
som leder till el-propparn? 
Om inte kontakta förvaltaren på tel 070 628 29 51 (kontorstid). Du måste ha en 
nyckel för att kunna byta huvudsäkringen. Alla har fått en nyckel, men vi har 
upptäckt, att de inte har lämnats vidare vid lägenhetsförsäljningar. Hör av Dig  
snarast. Det kommer att bli billigast att skaffa nyckeln nu, än den dagen Du 
flyttar. 
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Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 

Chatarina Jönsson, läg nr 1 
Peter Gustafsson, läg nr 24 

 
På gång i kvarteret: 
Soprummet är nu ombyggt, så att vi även får plats med organisk avfallssortering = 
matrester o.dyl. Ytterliggare info kommer, när vi sätter igång. 
 
Årlig tillsyn av ventilations och värmeåtervinningsaggregatet startar den 13/9 – se separat 
meddelande. 
 
Under v 38 el 39 kommer avloppen i våra gator att spolas av Sydspol. 
 
Besvärliga lås! 
Har Du svårt att öppna vissa lås? Kontrollera nyckeln först innan Du ger Dig på 
cylinderlåset. Nycklar slits. Du kanske har en ”pirat” nyckel. Byt ut slitna nycklar och 
piratnycklar till ASSA nycklar hos Öbergs nycklar. 
 
Varmvattnet tog slut!? 
I förra veckan hade ett av våra hus inget varmvatten. Detta berodde på att i ett hus hade 
man kopplat den extrakran till duschslangen och sedan låtit både varm- och kallvattens-
kranarna stå öppna. Detta resulterade i att kallvattnet gick över i varmvattens 
cirkulationen (VVC:n) med det resultat som står i rubriken. 
 
Detta kan också hända om man kopplar en disk- eller tvättmaskin på fel sätt. 
 
Om Du inte vet hur man skall och får koppla – låt en expert göra det. Vi har tillgång till 
Örestadsförvaltaren, som kommer inom 3 dagar och Strömberg & Andersson (f.n. har de 
lång väntetid). 
 
Stäng alla kranar till tvätt och diskmaskiner, när Du går hemifrån. Och gör inga 
egna installationer. 
 
Autogiro 
Gör det bekvämt för Dig och för föreningen betala avgiften med autogiro. Blankett 
bifogas. 

 Ingegerdsbladet   Nr 7-2004 
           årgång nr 5 
 



2004-09-21  www.ingegerd.com 

 
JUST NU: Ingen värme p.g.a. systemet måste tappas för att reparationer i ”brunnar” skall 
utföras. Vi hoppas att reparationerna skall vara klara på fredag, så att värmen skall vara 
tillbaka på lördag. På anslagstavlan vid soprummet och på vår hemsida, kommer vi att 
informera om läget. 
 
NÄR VÄRMEN KOMMER TILLBAKA, måste Du ev. lufta elementen ett par gånger 
innan systemet har återställt sig. 
 
GROVSOPSCONTAINERN är beställd till fredag (24/10) eftermiddag och den hämtas 
på måndag morgon. SOM VANLIGT FÅR INGA KEMIKALIER (FÄRG O.DYL), 
ELPRODUKTER ELLER MILJÖFARLIGA SAKER KASTAS I CONTAINERN. 
 
Lördag KL 10-11 har vi garage nr 9 öppet. Där lämnar de produkter, som ej får 
ligga i grovsopscontainern. 
 
AVLOPPEN 
Yttre avloppen är nu spolade. Om någon fortfarande har problem – anmäl det omgående. 
Felanmälan finns på nätet och i soprummet. 
 
Tips: 
Stora mängder fett från stekpannor, grus från potatisskalning ökar risken för stopp i Ditt 
avlopp. I Toaletten ger dambindor, tops och kattsand stora problem. Tag hand om dessa 
saker på rätt sätt. Det får Du glädje av själv. 
 
Använd inte kaustiksoda – anmäl problemet istället. 
 
 
Utnyttja föreningens avtal med om småreparationer med Örestadsförvaltarna. Du finner 
detaljerna på vår hemsida eller baksidan på felanmälan. 
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Från senaste styrelsemötet (27/10-04) 
Styrelsen beslöt och diskuterade följande: 

• Avgifter och hyror höjes med 0,5% fr.o.m. 050101.  
• Budgeten antogs liksom uppdateringen av underhållsplanen. Budgeten finns på 

vår hemsida. 
• Skötselområden ventilerades, liksom ”metern utanför Din tomt”. Vissa områden 

sköts exemplarisk, andra någorlunda och några sköts dåligt!  
• Underhållsplanen för 2005: justering av fönster, årlig kontroll av fläktarna. Men 

vi funderar på att tidigarelägga ommålning av balkonger och trappor (den röda 
”tegelfärgen ser bedrövlig ut), samt vindskivorna. Sex kastanjeträd kommer 
också att bytas mot mindre träd (om någon har något förslag på träd: ring 070 
628 29 51). 

Höststädningen blir den 20/11 
Styrelsen hoppas på att alla ställer upp! 
Vi starter (kl 10) med våra egna områden och fortsätter med lekplatserna och hjälps åt 
tills allt är klart. Sedan blir det samling vid föreningslokalen med lite korv, läsk, någon 
varm dryck och eftersnack ca kl 12. 

Har ni hört? 
EU är ingen gurkböjarkoloss 
”Vi svenskar, och inte minst vi dalfolk, är så måna om vår identitet och upplever EU som ett hot mot den. Det är tydligen 
så svårt att förstå att det är precis tvärtom, att EU är en garant för minoriteterna. Ingen vill ge upp sin egen majstång. Det 
finns ingen majoritet inom EU, bara en samling minoriteter. Av någon anledning vill vi se EU som en maktfullkomlig 
gurkböjarkoloss när det istället är ett förhandlingsinstrument. En möjlighet att inom en frihets-, rätts- och fredsstat lösa 
våra konflikter. Superstaten däremot existerar bara i somligas önsketänkande.” 
Sagt av Marit Paulsson i en intervju i tidningen Relation. 
 

ROT-avdrag 
Riksdagen har nu beslutat om det s.k. ROT-avdraget. Det innebär att fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare kommer att 
kunna göra skatteavdrag för byggnadsarbeten (underhåll, reparation, om- och tillbyggnad) på det egna huset eller i lägenheten. 
Skatteavdraget blir 30 % av arbetskostnaden, men max 10.500 kr för småhus och 5.000 kr för bostadsrättslägenhet. För ägare 
till hyreshus blir avdraget högst 20.000 kr eller tre gången den fastighetsskatt som är beräknad för år 2004 när det gäller 
bostadsdelen.  
 
Reglerna träder i kraft den 1 november 2004 men skall tillämpas retroaktivt för byggnadsarbeten som har utförts under 
perioden den 15 april 2004 t.o.m. den 30 juni 2005 

Motioner till föreningens årsmöte (i mars el april) skall vara inlämnad till 
styrelsen före den 31/12. 
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