
Målning av fönster 
Med prel. Start den 7/5 (v19)  
med Husensjövägen 37, så 
kommer Leif Olsson Måleri 
att måla alla fönster som 
vätter mot norr och öster 
(dvs de som ej är klädda med 
plåt). Prel tidplan kommer 
att finnas på anslagstavlan. 
Exakt budning kommer att 
ske ca en vecka innan.  
OBS, målarna behöver 
kunna komma in i Din 

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN 

Styrelsens fortsätter sitt arbete med att utröna vilken ventilation vi 
skall ha i framtiden. För Dig som skall bygga om köket - kontakta 
förvaltaren, så får Du reda på vad och vilka hänsyn Du måste ta för 
att underlätta det framtida utbytet av aggregat.  

Grovsopscontainern kommer 31/3—1/4 
Som vanligt gäller, att Du inte får kasta något som är 
miljöfarligt (däck, färg, el m.m.)  
På lördagen mellan 11 –12 kommer vi att samla upp 
sådant som ej får kastas i containern (o.b.s, det måste 
sorteras). 

 
Nya medlemmar: 
Läg nr 33  Emma Nordström och Dan Nilsson 
 
Läg nr 37 Patrik Blomberg 
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Ingegerdsbladet 

Inga motioner har 
inkommit till 
föreningsstämman , 
men.. 
...på förenings-
stämman , efter 
ordinarie dagordning, 
brukar vi ta upp ev. 
frågor. Dessa frågor 
tar inte stämman beslut 
på,  utan kommer att 
behandlas av styrelsen. 

Vi kommer även att 
informera om ventila-
tionssystemet och 
andra frågor som 
styrelsen har på sitt 
bord. 
 

Välkomna till 
föreningsstämman 
den 29/3 kl 19 i 
föreningslokalen, 
glöm inte att anmäla 
Dig! 

Brf Ingegerd i Helsingborg 
Husensjövägen 57 A 
252 52 Helsingborg 
tfn 070 628 29 51 
Hemsida: www.ingegerd.com 
e-post: 
brf.ingegerd@comhem.se 

Gemensamma 
trädgårdsytor, 

Kommer i år liksom i fjol 
att skötas av 4 medlemmar, 
som föreningen anställt 
under ca 6 månader.  

Vår och höststädningen 
kommer vi att göra 
gemensamt - som vanligt. 



2007-04-17  www.ingegerd.com 

 

Vårstädningen äger rum den 5 maj.  
Som vanligt startar vi vid 10-tiden. Vi hoppas alla ställer 
upp ett par timmar. Det gäller att rensa gemensamma ytor, 
som lekplatser, p-plats och gröna ytor.  
Sedan blir Du fri fram till höststädningen! Under ca 6 månader kommer dessa ytor 
att skötas av 4 anställda medlemmar. 
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Målning av fönster och byte av tätningslister 
Med start den 7/5 kommer Leif Olssons måleri resp Bygg Ragnar, att måla fönster 
resp. ta bort tätningslister, i fönster som vätter mot öster och norr (dvs de fönster 
som ej är inklädda i aluminium.). Den preliminära tidsplanen för måleriarbetet finns 
på baksidan. Borttagningen av tätningslisterna sker efter samma plan, men kommer 
att gå fortare. Det beräknas bli klart v 19, men kan också ta längre tid om snickarna 
får andra akuta arbeten. 
När målningen är klar (ber. i slutet av juli) kommer snickar-en(na) tillbaka och 
monterar nya tätningslister i de målade fönstren. Så under sommaren får Du räkna 
med ett visst fönsterdrag.  
 
Två fullmakter (att komma in med huvudnyckel) kommer att delas ut, en för 
tätnings-listerna och en för målning.  
 
Både snickaren och målaren behöver komma in i Din lägenhet. Du måste 
således ta bort blommor och dyl från fönsterkarmarna och ev gardiner om 
dessa kan hindra arbetet. Det blir tre gånger som hantverkare behöver komma in. 
 

Färg för målning av staket. Vart femte år är Du välkommen att 
beställa färg. Detta kan ske via mail (brf.ingegerd@comhem.se) eller ett brev i 
brevlådan hos 57 A. 



2007-06-07  www.ingegerd.com 

Nu tycks sommaren redan ha kommit. Semestrarna börjar. Du är ofta borta från 
lägenheten. Då är det viktigt med grannsamverkan. Hjälp din granne att hålla uppsikt när 
de är borta så får Du hjälp – när Du är borta. Varje år har vi haft ett eller flera inbrott i 
garagen och varit förskonade från lägenhetsinbrott. Tyvärr har vi i år drabbats av två 
inbrott i lägenheter och flera i garagen. Bästa medlet mot lägenhetsinbrott är 
grannsamverkan och klippta häckar. En hög häck ger skydd även för tjuvarna. Om Du 
har haft påhälsning anmäl det även till föreningen (070 628 29 51). 
 
Håll ögon och öron öppna för objudna gäster – grip inte in själv – låt polisen göra det 
– men notera vad Du sett och hört. 
 
Vårstädningen gick som vanligt mycket bra. Tack till alla som var ute och jobbade. Tack 
Birgitta och Christer som bjöd på kaffe. 
 
När snickarna satt tillbaka tätningslisterna bör det dröja 5-7 år innan de kommer tillbaka 
och besvärar Dig. Hantverkarna har gjort ett mycket bra jobb. Ända problemet, som tycks 
bli större för varje år, är att några inte plockat bort föremål i fönstren, hundar, larm och 
utbytta lås (där inte vår huvudnyckel passar.) Vill Du byta lås bör gör det inom vår 
låsserie! Även om det är lite dyrare kommer det att bli billigare i längden. Om inte 
hantverkarna kan jobba rationellt blir det dyrare för Dig. 
 
OBS! BETR SNICKARNA OCH TIDPLANEN – SE ANSLAGSTAVLAN 
 
Gör det bekvämt för Dig betala med autogiro till föreningen. 
 
----Klipp av och lämna hos 57 A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nya medlemmar: 
Läg nr 7 Pernilla 
Johannesson 

Läg nr 16 Ethel 
Holmquist 

 

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN 
 
Mark & Trädgård 
kommer under september månad att utföra vissa justeringsarbeten. 
Ett par felplacerade träd skall bort. Skyltarna vid den södra 
parkeringen kommer att uppdateras och rättas upp. M.m. 

Kontrollen av ventilationsaggregaten,/minimastern 
Kommer i år att utföras i oktober av Ulf J och Jan-Erik. 
Som vanligt gäller det att de skall vara rengjorda. Damsug filtrer 
när du rengör. Nya filter får Du när vi kommer. Behöver Du hjälp 
med rengöring, kan vi göra det till en kostnad kr 300. Exakt tid 
kommer att utsändas ca 14 dagar före. 
 
Ventilationen 
Vi har tagit beslut om att vänta med bytet av Minimastrarna. 
Därför fortsätter arbetet med att utröna vilken ventilation vi 
skall ha i framtiden. För Dig som skall bygga om köket - 
kontakta förvaltaren, så får Du reda på vad och vilka hänsyn 
Du måste ta för att underlätta det framtida utbytet av aggregat. 

Grovsopscontainern kommer 29-30/9 
Som vanligt gäller, att Du inte får kasta något som är mil-
jöfarligt (däck, färg, el m.m.) 
På lördagen mellan 11 -12 kommer vi att samla upp sådant 
som ej får kastas i containern (o.b.s, detta måste sorteras). 

Ingegerdsbladet 
ÅRGÅNG 8 

2007 NR 4 
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Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:                                   
 
läg nr 29, Anna Lidström och Joakim Johansson. 
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Höststädningen äger rum den 17/11 kl 10.00 
Det är som vanligt de gemensamma ytorna som skall befrias 

från löv och ogräs. 
Alla är välkomna ut. Har Du en nyinflyttad granne – ta tag 

i dem så de kommer med i gemenskapen. 
Vid 12-tiden samlas vi vid föreningslokalen för en 
gemensam stund med en korv och lite att dricka. 

VÄLKOMNA 

Årsavgiften och hyrorna kommer tillsvidare att vara 
oförändrade. 

Vattenutkastaren 
För att undvika frostskador skall Du nu stänga kranen i ”gropen” 
till vattenutkastare, samt – minst lika viktigt – tag bort alla slangar 
och muffar som Du har på själva vattenutkastaren. 
Kontrollera samtidigt att Du inte har något läckage i rören som 
löper i ”gropen”.  

Föreningen har gått med i sbc  
Du kan logga in Dig på www.sbc.se för att se vilka ev. förmåner som kan 
intressera Dig. Användarnamn Brf Ingegerd (det är viktigt med mellanslaget 
mellan orden) och lösenord 7839. 
Deras hemförsäkring verkar vara förmånlig. Har Du inte Internet kan Du ringa 
Moderna Försäkringars kundservice på tfn 0200-265 265 och ange att Du bor i 
Brf Ingegerd med medlemsnr 7839 hos sbc. 
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Detta blad bör Du spara i medlemspärmen! 
 
Ny medlem: vi säger välkommen till Birthe Magnusson i läg.nr 50. 
 
Trädgårdscontainern blir julklappscontainer. 
Som vanligt gör vi trädgårdscontainern till papperscontainer över jul och nyår. 
Se anslagen, när det blir dax! 
 
Nytt försäkringsbolag från 2008-01-01 
Föreningen byter försäkringsbolag fr.o.m. årsskiftet. Den nya försäkringen har vi tecknat via SBC hos 
Nordeuropa Försäkring. Skadedjursdelen handlägges som tidigare av Anticimex. Så för Dig blir det ingen 
skillnad. Vid skada anmäl snarast till Förvaltaren och om Du har problem med skadedjur så ringer Du 
Anticimex. Alltså precis som tidigare. 
 
En fördel med denna försäkring är, att förening kan teckna även bostadsrättstillägget för medlemmar, som 
slipper betala för detta i hemförsäkringen. Denna del kan (dvs vi har ännu inte tagit beslut i frågan) 
föreningen teckna från den 1/5-08. Så var uppmärksam på kommande meddelande i frågan. 
 
Fördelen med ett sådant arrangemang är, att vid en skada, t.ex. våtrumsskada, som påverkar både 
föreningen och Dig som medlem, så blir det bara en självrisk och samma (utomstående) skadereglerare 
handlägger hela skadan. 
 
Läs mer om försäkringar på SBC:s hemsida, se Ingegerdsbladet nr 5 
 
Motioner till årsmötet. 
Det är snart nytt år och årsmötet närmar sig. Du har möjlighet att lämna in motioner som skall tas upp på 
årsmötet. De skall lämnas till styrelsen senast den 31/12-07. 
 
Bag in box 
Vi har ingen återvinning av gammalt vin! Töm, dela på förpackningen och sortera. 
 
Garagen 
Vi vill påminna om att det är endast bilar, som skall förvaras i garagen. Tänk på brandrisken och 
inbrottsrisken när Du ställer något i garaget. 
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