
2009-03-15 Tfn 070 628 29 51 www.ingegerd.com 
  E-post: info@ingegerd.com 

 

Ny e-postadress: info@ingegerd.com. 
 
Från senaste styrelsemötet: 
Styrelsen antog offert för: 
 
Stuprännor och stuprören som kommer att bytas, prel i maj månad. 
GK-service har lovat försöka byta dem från liftar, som står ute på gångarna. De 
kommer att försöka minimera intrång i Din trädgård, men var beredd på att i 
vissa fall måste det ändå ske. 
 
Byte av minimastrarna. Prel. Start blir den 1/9-09. Ett ex. kommer att monteras 
upp i föreningslokalen. På föreningsstämman den 22/4 kommer Du att kunna 
beskåda den. Då kommer också ytterliggare info. Men Du som står i begrepp 
att bygga om Ditt kök, bör kontakta förvaltaren för mer information. 
 
Att ta in offerter för ombyggnad av planteringen mellan p-platserna. 
 
Ombyggnad av våtrum. Då skall Du byta golvbrunnen till godkänd typ. 
Kontakta förvaltaren. Glöm inte att begära skriftlig dokumentation från Din 
hantverkare, som Du kan visa upp vid en besiktning av lägenheten. 
 
Grovsops container. 
Sista helgen i mars kommer den. O.B.S att Du inte får kasta farligt avfall – se 
skylt som kommer att sättas upp vid soprummet.  
 
Sopning av gångarna. Snart är det dags för den första maskinsopningen. Se 
skylt vid soprummet, när det sker, så du kan sopa ut från din tomtgräns! 
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Vårstädning den 9/5 kl 9.30 
Alla är välkomna. Har Du inga verktyg får Du låna. Ju fler vi blir ju snabbare det går och 
trevligare det blir. 
 
Vid halvtolvtiden är det samling vid Föreningslokan. 
 

Stuprännor 
Med start v 19 kommer GK-Service att byta stuprännor och stuprör. De har lovat använda 
liftar för arbetet, men det är inte överallt de kommer åt med lift, då måste de gå in i Din 
trädgård. 
 

Målarfärg 
Under maj månad kommer vi att ta hem gul färg för staketen och vit till fönsterblecken. 
Du kan beställa via mail, sms eller en lapp i brevlådan (57A). Efter 5 år får Du en 3-liters 
burk och när Du fått av den nya färgen (Demidekk) bör det få gå 7 år mellan målningarna. 
Det är tänkt att en treliters burk skall räcka till ett staket, som är ca 3 m (och Du kan ha 2 
dvs 6 m). Är ditt staket längre måste Du själv betala resten. 
I år kostar färgburken 530:40 för 3 liter om Du vill köpa via föreningen.  
 

Ny värmeväxlare och fläktkåpa 
Den 1/9 börjar GK-Service att byta ut fläktarna. Det blir av märket Fläkt Woods RDKR 
med spiskåpan CPDJ och levereras vita. En vit finns uppsatt i föreningslokalen, där Du 
kan beskåda den under jour-onsdagar. 
 
Vill Du ha kåpan och fronten i rostfritt kommer det att kosta kr 2.700:-. Du kommer att få 
en beställningsblankett i maj månad, där du väljer. 
 
OBS. Detta blir ett ingrepp i köket. Den panel som sitter ovanför aggregatet, måste tas ner. 
Det kommer att bli vissa märken efter ett sådant ingrepp. Exakt hur stora märken det blir 
vet vi ej i dagsläget, men i föreningslokalen, blev det ok.  
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Vårstädningen 
Tack för ett gott arbete alla som var ute och jobbade. Tack till grillmästare Jönsson, som 
svarade för maten. 24 lägenheter var representerade under lördagen och några hade varit 
ute tidigare och ”gjort sitt jobb”. 
 

Stuprännorna 
Nu är GK-Service-gubbarna igång med bytet av stuprännor. Var beredd på att de kan 
behöva gå in i Din trädgård. 
 

Nu är det dags att välja spiskåpa. 
För att vi skall veta, att alla blivit informerade, behöver vi få in nedanstående talong. 
Se info i Ingegerdsblad nr 2-09. 
 
 
Klipp av här och lämna talongen i brevlådan hos 57 A, senast den 27 maj 2009. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Val av fläktkåpa och front, enligt info i Ingegerdsbladet nr 2-09 

 
         Jag/vi väljer vit fläktkåpa och vit front 
 

Jag/vi väljer att köpa rostfri fläktkåpa och rostfri front och              
betalar kr 2.700:- (inkl moms) när montering skett. 
 
 
………………………………… 
underskrift 
 
Husensjövägen ……….     Läg.nr……. 
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Ny medlem 
Vi hälsar Sandra Thörnblom välkommen. Hon har köpt läg nr 33. 
 
Planteringen i p-platserna 
Göranssons anläggning i Bjuv kommer att bygga om planteringarna. Det kommer att 
innebära, att Du som har p-plats inte kan använde din p-plats under dagtid de dagar som 
ombyggnaden äger rum. Anslag kommer att finnas vid soprummet. 
 
Nytt staket och häck (norra sidan) 
Även detta kommer Göranssons att utföra, men det påverkar troligen ingen. 
 
Ny värmeväxlare och fläktkåpa 
Nu har vi fått in svar från alla och de är beställda. 
 
OBS. Detta blir ett ingrepp i köket. Den panel som sitter ovanför aggregatet, måste tas ner. 
Det kommer att bli vissa märken efter ett sådant ingrepp. Exakt hur stora märken det blir 
vet vi ej i dagsläget, men i föreningslokalen, blev det ok.  
 
Planteringen vid gaveln på Husensjöv 53 kommer att renoveras 
De växter som idag står där kan hugade medlemmar få, men anmäl ditt intresse till under-
tecknad, så meddelar jag dig när det blir dags. 
 
P-vakt? 
Hur många vill att vi skall införa det? Om inte så var vänlig stanna inte bilen inom 
föreningen, utan att Du själv finns vid bilen (men att fixa med bilen t.ex dammsuga bilen 
är förbjudet). För parkering (=när man lämnar bilen) då gäller gatan, om du inte ställer den 
i garage eller p-plats.  För dem som besöker Dig gäller besöksparkering eller gatan.  
 
En meter utanför tomten 
Ingår i Ditt underhållsansvar. Det ser trevligare ut om du tar bort ogräs och gamla löv. 
 
Inför sommaren – tänk på och utnyttja GRANNSAMVERKAN.  
Styrelsen hoppas att alla får en skön sommar.  
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Ny värmeväxlare och fläktkåpa är nu på gång 
Den 16/9 startar GK Service med Husensjövägen 35 (i första leveransen är det bara de 
som skall ha vita kåpor och är ”vänster-aggregat” som blir istallerade). 
 
Du kommer att få en exakt datum genom GK:s försorg. 
 
OBS. Detta blir ett ingrepp i köket. Den panel som sitter ovanför aggregatet, måste tas ner. 
Det kommer att bli vissa märken efter ett sådant ingrepp. Exakt hur stora märken det blir 
vet vi ej i dagsläget.  
 
Planteringen vid gaveln på Husensjöv 53 kommer att renoveras? 
Av olika anledningar har vi dröjt med detta. De växter som idag står där kan hugade 
medlemmar få, men anmäl ditt intresse till undertecknad, så meddelar jag dig när det blir 
dags och om det blir av. 
 
Inbrott och intrång 
Under sommaren har det åter hänt, att en medlem, som ej hade ytterdörren låst – mötte en 
okänd man i hallen!? ”Ursäkta, jag gick visst fel” – för att omedelbart vända och gå ut. 
Kanske var det så, att han gick fel – men troligen inte. LÅS DÄRFÖR ALLTID DIN 
YTTERDÖRR. 
 
Ett garage har också haft objudna gäster. Förvara därför aldrig något annat i garaget än en 
låst bil! 
 
En meter utanför tomten 
Ingår i Ditt underhållsansvar. Det ser trevligare ut om du tar bort ogräs och gamla löv. 
 
När Du åker bort – tänk på och utnyttja GRANNSAMVERKAN.   
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Ny medlem: 
Vi hälsar Helene Persson välkommen till föreningen. Hon har köpt lägenhet nr 
3. 
 
Ny värmeväxlare och fläktkåpa är nu på gång 
GK har börjat arbetet, men ändrade startpunkt. 
 
Du kommer att få en exakt datum genom GK:s försorg. 
 
V.v. rensa spis och utrymmet vid sidan om spisen från föremål, så underlättar Du för 
teknikerna. 
 
OBS. Detta blir ett ingrepp i köket. Den panel som sitter ovanför aggregatet, måste tas ner. 
Det kommer att bli vissa märken efter ett sådant ingrepp. Exakt hur stora märken det blir 
vet vi ej i dagsläget.  
 
Grovsopscontainer 
Sista helgen i september kommer containern. Som vanligt gäller, att Du inte får kasta 
miljöfarligt avfall. 
 
Är Du intresserad av trädgårdsarbete? 
Har Du tid och lust med lite extra arbete. Hör av Dig till förvaltaren för vidare 
information. 
 
Brandvarnare! 
När kontrollerade Du din brandvarnare? Gör det ofta! Har Du ingen skaffa en 
omgående!  
 
En meter utanför tomten 
Ingår i Ditt underhållsansvar. Det ser trevligare ut om du tar bort ogräs och gamla löv. 
 
När Du åker bort – tänk på och utnyttja GRANNSAMVERKAN.   
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Ny medlem: 
Vi hälsar Dragana och Adam Balatinac välkomna till föreningen. De har köpt 
lägenhet nr 20. 
 
Utbytet av värmeväxlare och fläktkåpa är nu nästan klart 
Om Du upptäcker något som är fel eller Du undrar över – anmäl detta direkt till Kristoffer 
(GK Service tfn 042-166130), men även till förvaltaren (det går bra med mail eller sms. 
Det är viktigt att föreningen får veta vilka fel som uppkommit). 
 
Ventilen (som sitter på utsidan av ditt kök) kommer också att bytas. Orsaken till detta är 
att de har blivit målade och de kan därför inte rengöras. 
 
Normalt kommer Du inte att behöva öppna värmeväxlaren. Första bytet av filter (inom ett 
år) kommer att göras av GK Service. 
 
Under första året blir Din uppgift, att rengöra metallfiltret och ytor som Du ser, samt ställa 
in rätt hastighet på fläkten (borta, normal o forcerad). Tänk på, att när Du använder spisen 
och forcerar fläkten – öppna t.ex. balkongdörren (aldrig fönstret i köket). Lämna dörren till 
bad och dusch på glänt efter bad/dusch. 
 
Utlåning av Källarlokalen i föreningshuset till bordtennis 
Det är bara vuxna som får låna nyckeln. D.v.s. det är alltid någon vuxen som är 
ansvarig för lokalen, även om det är dina barn som skall spela bordtennis. 
Lokalen skall lämnas med bordtennisbord m.m. återställda på sina platser. Ev. 
indragen smuts skall tvättas bort. 
 
Årsavgiften 
Styrelsen beslöt igår, att inte höja avgifter eller hyror. Beslutet gäller första 
kvartalet 2010, sedan får vi se. Det är osäkerheten om ränteutvecklingen och 
kostnaden för trädgårdsskötseln, som gör oss osäkra om kostnadsutvecklingen. 
 
 
När Du åker bort – tänk på och utnyttja GRANNSAMVERKAN.   
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Du kommer att få besök! 
På måndag (23/11) startar Ulf och Jan-Erik en besöksrunda, för att kontrollera 
installationen av värmeväxlaren, samt kontrollera ”gropen”. 
 
Men viktigast av allt är att vi får tala med Dig! Därför görs besöken enligt följande: vi 
knackar på dagtid är Du inte hemma då, görs ett nytt försök på kvällen. Är Du inte hemma 
då lägger vi en lapp i brevlådan. Du kan också ringa och boka tid på tfn 070 628 29 51. 
 
Sophantering 
I soprummet får Du bara kasta hushållsavfall – enligt de sorteringsregler, som 
kommunen har bestämt. 
 
Emballage från köksrenoveringar o.dyl. får inte kastas i soprummet. Det 
skall Du antingen spara till vår eller höst containern eller själv köra till 
tippen. 
 
Höststädningen 
Årets höststädning är inställd. Löven ligger bra under buskarna och blir till 
mull under vintern. 
 
Löv och skräp runt Din tomt fixar Du själv. 
 
Brandvarnare 
Fungerar Din brandvarnare? Kontrollera den regelbundet! 
 
 
När Du åker bort – tänk på och utnyttja GRANNSAMVERKAN.   
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Tack Anita och Hugo för mångårigt arbete i styrelsen 
På senaste styrelsemötet avtackades Anita Kronvall och Hugo Fallgren, för 
mångårigt och engagerat styrelsearbete.  
Föreningslokalen 
Anita Andersson och Anita Pettersson tar över ansvaret för uthyrning  av 
Föreningslokalen. 
Huvudnyckelsystemet upphör! 
I stället kommer vi att sätta in nyckeltuber i ytterdörrarna. Mer info om detta 
kommer i januari. 
Anmäl fel som Du upptäcker på den nya fläkten (eller annat), snarast via 
mail, sms eller felblanketten som finns i soprummet. 
 
Sophanteringen under jul och nyår 
Trädgårdscontainern blir som vanligt ”papperscontainer” från 21/12 – 4/1-10. 
Men kontrollera skyltarna innan Du kastar något.  
 
Och om någon behållare är full, vilket kan bero på att sopgubbarna inte hunnit 
tömma eller ”glömt oss”. Försök hantera det på bästa sätt. Du får inte sätta eller 
kasta något utanför behållarna. Och Du, töm och tryck ihop alla förpackningar, 
så tar de mindre plats. 
 
Smällare och raketer är förbjudna inom Brf Ingegerd! 
 

  
 
 
 
Reser Du bort – tänk på och utnyttja GRANNSAMVERKAN.  Glöm inte kontrollera 
brandvarnarna!  
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