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Från senaste styrelsemötet 
-avgiften sänks med med 5% fr.o.m. 1 april. P-plats, garage och förråd blir  oförändrade. 
-vi gör en extra amortering på ca 3,7 mkr 
-målsättning är att underhåll och investeringar skall fortsätta enligt plan. 
 
Bakgrunden är följande: 
vi har under många år följt en underhållsplan, som vi själva uppdaterat och delvis skapat. I 
fjol lät vi EVU i Lund göra en ny och uppdaterad plan. Fördelen med detta var, att vi fick 
en utomståendes syn på våra byggnader. De hade i stort sett samma syn som vi och inga 
överraskningar framkom. 
 
Likviditeten i föreningen uppgick vid årsskiftet till över 5 mkr. Både vår gamla och nya 
underhållsplan pekar på, att vi inte under de närmaste 10 åren behöver ha denna likviditet. 
 
Likviditetsprognosen pekar på, att vi bör kunna hålla samma avgift ett par år framåt, om 
inga oförutsedda kostnader uppkommer eller om vi ev skulle öka investeringarna över 
plan. 
 
Därför löser vi ett lån som är på 3,7 mkr. Det bör bli billigare att amortera på lån än att 
söka placeringar på marknaden, men det betyder också, om det kommer större 
underhållsbehov än vi räknat med, att vi kan behöva låna. 
 
Påsar till matavfall 
Nu har kommunen bestämt, att vi skall använda papperspåsar till matavfallet. Kvarvarande 
lager av biobagspåsar får vi dock använda. 
 

Nyckeltuben 
Där skall ändast hängas nyckel, när så påfordras. Alltså ingen plats för t.ex. reservnyckel. 
Reservnyckel lämnar Du hos någon som Du litar på. Lämna gärna en lapp, med telefon-
numret till den som har reservnyckel, till Dina grannar. 
 
Nyckeln till tuben skall bara användas när föreningen eller hantverkare beordrade av 
föreningen behöver komma in. 
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Välkomna  
säger vi till följande: 
Emma Strandh och Richard Hrabaciko. De har köpt lägenhet nr 41. 
 
Bengt Larsson (bor idag på läg nr 60). Han har köpt lägenhet nr 63. 
 
Årsmötet 2012  
blir den 12 april kl 19.00. Kallelse kommer. 
 
Grovsopscontainer 
Den 31/3 och 1/4 kommer grovsopscontainern på sedvanlig plats. 
 
OBS! Inget miljöfarligt avfall få kastas i den. 
 
Träd 
Nästan alla träd som planterades när föreningen byggdes, var av fel typ, som blivit alldeles 
för höga och stora. Genom åren har dessa klippts, men de har då blivit stympade och fula. 
Däremot har rötterna inte minskat utan blivit en fara för våra byggnader. 
 
Vår målsättning är att plantera nya träd, som växer långsamt och inte skall bli för stora. 
 
Babygungan 
Hjälp till att hålla ynglingar borta från lekplatserna. Brandkåren fick klippa loss en, sedan 
han fastnat i en av våra babygungor! 
 
Avlopp 
Vi fick stopp i ett avlopp. Enligt grabbarna, som spolade, var det troligen en tvättlapp, som 
fastnat och eftersom de inte går sönder eller upplöses, blir de orsaken till att även andra 
saker fastnar och till sist blir det stopp. De kostar föreningen (alltså DIG) flera tusen varje 
gång vi måste anlita spolbilen. 
 
Så vänligen var noga med att inte spola ner något i avloppen, som inte skall dit.  
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Skadegörelse 
Ett gäng ungdomar drog genom föreningen igår. En medlem fick sitt 
köksfönster sönderslaget, antingen av en sten eller möjligen av ett skott från en 
kolsyrepistol!!!!! 
Som vanligt håll ögonen öppna och notera i minnet eller på papper. Ingrip inte 
– ring ev polis istället, om Du ser något. 
 
Du behöver inte teckna bostadsrättstillägg till din 
hemförsäkring 
Föreningen har tecknat detta tillägg för alla. Försäkringen lämnar ersättning för 
skador på fastigheten (självrisk 1.200:- fr.o.m. 2013-04-01 höjer Trygg Hansa 
självrisken till kr 1.500:-. Vid vattenläckage är självrisken kr 2.500:-).  
 
Alla villkor hittar Du på Trygg-Hansas hemsida. www.trygghansa.se. 
 

Vid skada anmäl till 070 628 29 51. 
 
Myror? 
Behöver Du myrdoser. Sänd mig ett mail eller sms så lägger jag ett par doser i 
Din brevlåda. 
 
Föreningsstämman den 12/4 kl 19.30 
Det går lika bra att anmäla sig via mail eller sms. 
 

Glad Påsk!  
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Föreningsstämman 2012 
 
Ordförande Jönsson drog snabbt igenom föredragningslistan. 
 
Efter ordinarie föredragningslista berättade Ulf om föreningens närmaste planer och vad 
som sker i föreningen. Därefter blev det frågestund innan maten serverades och 
stämningen höjdes betydligt. Vi var 34 medlemmar på stämman. 
 
Anita Pettersson hade avsagt sig omval, men hon ställde dock upp som sekreterare vid 
stämman. Till hennes efterträdare valdes Helene Persson, 43 C, som är ny i styrelsen. Hon 
var i fjol föreningsrevisor. Henrik Jensen övertar denna befattning. Öviga ledamöter 
omvaldes. 
 
Ordföranden berättade sedan om vad som händer i föreningen och svarade på frågor. 
 
Anita Pettersson avtackades med blommor och flaska. Hon har varit sekreterare i 
föreningen sedan 1999 och vi kommer att sakna henne i styrelsen.    
 
Styrelsens sammansättning för 2012: 
 
Ordförande  Ulf Jönsson 
v.ordförande Mona Ahlström 
Förvaltare  Jan-Erik Nilsson 
Ledamot  Marcus Lundström (nyvald) 
Sekreterare  Helene Persson (nyvald suppleant) 
  Anita Andersson (suppleant) 
  Jon Jarnsäter (suppleant) 
Revisorer  KPMG 
  Henrik Jensen 
 
AU  Ulf Jönsson 
  Jan-Erik Nilsson 
  Marcus Lundström 
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Nya medlemmar:  Vi välkomnar familjen Magdalena och Toni Mavrevski, som har köpt 
lägenhet nr 60 (Husensjövägen 37 A). 
 

BRA ATT VETA! 
Katt och hund 

skall hållas inom tomten och absolut inte 

på lekplatserna. 

Grovsopor 

Föreningen tar hem en grovsops-

container 2 ggr/år (sista helgen i mars 

resp. september). Om Du behöver slänga  

mellan dessa perioder, måste Du själv 

köra det till tippen! 

Trots att vi påpekade, att miljöfarligt 

avfall inte fick kastas, var det ändå någon 

som slängde en TV, som är miljöfarligt 

avfall i senaste containern! 

Lägenhets nummer 

Ovanför Din ytterdörr finns en liten 

plakett med ett nummer, som föreningen 

tillämpar på Din lägenhet, sedan 1983. 

Men det officiella lägenhetsnumret, som 

Lantmäteriet anger är Din gatuadress. Vid 

adressändring (hos Skatteverket) är det 

gatuadressen som gäller som lägenhets-

nummer 

Häckar och plank 

En meter utanför Din tomt är Du skyldig 

att hålla rent. 

Höjd på plank/häck  vid korsning med 

cykelväg - max 80 cm - se kommunens 

hemsida! 

Färgen på bräder skall vara gul Demidekk 

S2020-Y10R. Den röda har kod: 

Demidekk 6040-Y90R 

Tvättning av trävirke 

Använd inte högtrycksspruta! Använd 

t.ex Grönsåpa och borste.  

Trapp och balkongräcken 

Skall också tvättas 

Grillning 

När Du tänder kolgrillen, använd inte 

tändvätska - rök och lukt från tändvätska 

är inte trevligt. 

Använd eltändare eller t.ex Solstickans 

braständare. Det finns fler varianter som 

inte luktar illa. 
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Färg och träolja 

Nu är det tid att beställa färg till staket 

och olja till trädäcken.  

Vänligen tvätta innan Du målar, men 

tvätta inte med högtryck! 

Färg till fönsterblecken kan Du också 

beställa. Det finns numera bara en liters  

burkar, därför får Du dela med någon 

granne.  

Beställ helst via mail eller sms, men det 

går också bra att lägga en lapp i min 

brevlåda (57A) 

Färgen på bräder skall vara gul Demidekk 

S2020-Y10R. Den röda har kod: 

Demidekk 6040-Y90R. Bas A. 

Den gula färgen av typ Demidekk skall 

hålla minst sju år. Den gamla färgen 

skulle vara i minst 5 år. 

 

Ny färghandlare 

Hos Colorama, på Garnisonsgatan 17, får 

Du 20% rabatt på färg och 10% på tapet, 

verktyg, penslar och lim. Visa upp 

bifogade kort! 

Just nu lämnar de upp till 30% 

(öppningserbjudande) se annonser i HD. 

 

Grovsopscontainerna 31/3! 

SITA påförde en straffavgift för att 

någon/några hade lagt miljöfarligt avfall i 

containern. Bl.a tryckt trä och el.prod. 

Det blev en extra kostnad på kr 2.413:-! 

 

Medlemsmail 

Du som ännu inte anmält Dig till 

medlemsmail – gör det! Sänd bara ett 

mail till nedanstående adress. 

Det är lättare och smidigare att 

kommunicera via mail. 

 

Autogiro 

Är det bekvämaste sättet att betala sina 

räkningar, inkl avgiften till föreningen. 

Blankett finns i soprummet. Skriv under 

och lämna till mig (57A). 

 

 Ingegerdsbladet   Nr 6-2012 
           årgång nr 14 
 



2012-10-09 epost: info@ingegerd.com www.ingegerd.com 
 Tfn 070 628 29 51 
 

  
 
 

Nya restavfallskärl 

Det är bara restavfall, av sådant, som du 

bär hem och efter sortering, som Du får 

kasta i restavfallet. Och det skall 

förpackas i påsar. Övrigt som, stolar, 

bord, stekpannor mm, sparar du till höst 

eller vår containern, eller slänger på 

tippen, som Du passerar på vägen till 

Väla.  

 

Trädgårdcontainern 

Vi kommer också att byta leverantör för 

trädgårdscontainern. 

 

Grovsopscontainer kommer sista  

helgen i sept 

OBS! Inget miljöfarligt avfall får kastas. 

Det kör Du till en miljöstation eller 

tippen.  

 

OBS! Följ reglerna för avfalls-

hanteringen, så slipper vi straff-

avgifter! 

 

Från styrelsearbetet 

Vi tar in offerter för att bygga om   

-”torget” vid Föreningslokalen. 

- 7 nya undertak till entrér 

- uppfräschning av förrådsdörrarna 

- taken behöver en genomgång 

- nytt staket vid södra lekplatsen 

- ser över kostnader löpande 

m.m. info kommer när det händer något. 

 

Medlemsmail 

Du som ännu inte anmält Dig till 

medlemsmail – gör det! Sänd bara ett 

mail till nedanstående adress. 

Det är lättare och smidigare att 

kommunicera via mail. 

 

Autogiro 

Är det bekvämaste sättet att betala sina 

räkningar, inkl avgiften till föreningen. 

Blankett finns i soprummet. Skriv under 

och lämna till mig (57A). 
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Trädgårdcontainern 

NSR är ny leverantör. 

 

Från styrelsemötet 25/9 

Vi kommer att bygga om   

-”torget” vid Föreningslokalen, enligt 

trädgårdsarkitektens förslag. Se uppsatt 

ritning. T.Nilssons anl. Kommer att starta 

i november. 

- 7 nya undertak till entréer /GK/ 

- målning av förrådsdörrarna 

(cykelförråden m.fl.)/Britzéns/ 

- nytt staket vid södra 

lekplatsen/T.Nilssons anl/ 

-ny aluminerad plåt på vingskivor och 

ståndplåtar + tvättning o målning./GK/ 

- takpannor (söndriga) skall bytas./GK/ 

Totalt går detta på över 1 mkr! 

När det gäller entrétaken och cykel-

förrådsdörrarna kommer avisering när det 

blir dax. 

Några brädor på balkonger och entréer 

behöver bytas.  Det kommer att ske när 

det är dags att måla om den gula färgen, 

vilket beräknas bli tidigast 2014. 

 

Staket och murar 

Styrelsen hade en livlig diskussion om 

staketen, som inte följer kommunens 

riktlinjer. På nästa sida kan Du se vad 

som gäller. 

Det är varje medlems plikt att följa dessa 

bestämmelser. Om Du gör fel vill inte 

styrelsen stå till svars för det. Det får Du 

göra själv! 

Styrelsen kommer inte att ange någon, vi 

förväntar oss att alla tar sitt ansvar! 

Du som har byggt för högt, anmodar vi att 

inkomma med ritning för godkännande av 

styrelsen. När vi fått in Din ansökan 

kommer vi ev. att godkänna den och 

sedan är det Din uppgift att söka bygglov. 

Föreningens färgkod gäller. 

 

Öresundskraft 

kommer att uppgradera värmesystemet. 

De kommer att montera givare i 2 lägen-

het och ny givare vid undercentralen. 

Dessa kommunicerar med en central och 

beroende på väderleksprognos regleras 

värmen. Väntas en köldknäpp de 

närmaste timmarna – ökas värmen innan 

den kommer och väntas mycket sol, så 

kommer värmen att minska. Jämnare 

värme skall det bli. 
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Så här står det på kommunens hemsida: 

Prata och kom överens med 
dina grannar 

Om dina grannar godkänner det så kan du 
placera mur, plank, skärmtak och friggebod 
närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vi 
rekommenderar ett skriftligt godkännande, för 
att undvika missförstånd längre fram. Detta 
gäller dock inte tomtgräns mot gata och park 
(allmän plats). Där krävs alltid bygglov. 

Oavsett om det du vill göra kräver bygglov eller 
inte, är det alltid bra att prata med grannarna om 
de planer du har. 

Du behöver inte söka bygglov 
för: 

 Skyddad uteplats 
Du får anordna en skyddad uteplats med 
mur eller plank inom 3,6 meter från ditt 
bostadshus. Muren eller planket får inte 
vara högre än 1,8 meter och inte placeras 
närmare tomtgränsen än 4,5 meter om 
inte grannen medger det. 

 Skärmtak 
Du får anordna skärmtak över uteplatser, 
altaner, balkonger och entréer om 
skärmtaken tillsammans inte är större än 
15 kvadratmeter. Taken får inte placeras 
närmare tomtgränsen än 4,5 meter om 
inte grannen medger det. 

 Staket 
Du får bygga ett staket i trä eller smide 
med en genomskinlighet på minst 50 
procent om det är högst 1,1 meter. Du 
behöver inte bygglov för nätstängsel, 
oavsett höjd. 

 Mur 
Du får göra en mur och stödmur om den 
inte är högre än 50 centimeter. 

 Terrasser, altaner, stenlagda 

uteplatser 

Du får bygga terrasser, altaner och 

stenlagda uteplatser till en höjd av max 

50 centimeter. 

 

OBS, att föreningen har bygglov för de 

ursprungliga staketen!  

På följande länk kan Du läsa mer: 

http://www.helsingborg.se/Medbor

gare/Bo-bygga-och-miljo/Bygga-

nytt-bygga-om-bygga-

till/Bygglov/da-behover-du-

bygglov/ 



2012-11-01 epost: info@ingegerd.com www.ingegerd.com 
 Tfn 070 628 29 51 
 

  
 
 

Sop o avfallshantering 

De flesta är väldigt duktiga på att sortera, 

men inte alla. Det är tack vare Ulf 

Jönsson idoga arbete, som gör att vårt 

soprum är i så bra skick.  

Men DU kan göra mer. Om DU sorterar 

alla Dina sopor, sparar föreningen 90% av 

kostnaden. Det är 10 ggr dyrare att 

slänga restavfall, som sorterat 

material. Det är ett bra själ för att 

sopsortera! 

Idag har Du fått 2 nya broschyrer i Din 

brevlåda. Läs dem! 

Vattenutkastaren 

Har Du inte stängt kranen och tagit bort 

allt, som ev. var skruvat på kranen. ÄR 

DET HÖG TID ATT GÖRA DET NU! 

Målning av dörrar (cykelförråd mm) 

De som detta berör har fått ett extra-blad i 

sin brevlåda. 

Höstlöv mm 

OBS, att Du skall hålla rent minst en 

meter utanför Ditt hus. 

 

 

 

 

Din Bostadsrätt 

I senaste numret fanns en bra guide för 

vad som gäller vid renovering och vad Du 

får och inte får göra. Specifikt för vår 

förening gäller, att Du inte får röra: 

- Ventilationen/mini-mastern/ bara 

rengöra filter. 

- TV-uttaget 

- Värmesystemet 

- Trädgården tillhör inte 

bostadsrätten, men Du har ett 

skötselansvar för den. 

Våra stadgar 

Behöver uppdateras. Nuvarande stadgar 

grundar sig på Riksbyggens normal-

stadgar, men eftersom vi inte tillhör 

Riksbyggen får vi inte nya uppdaterade 

från dem. Vi har tagit fram nya, baserade 

på Bostadsrätternas stadgar, men vi av-

vaktar regeringens nya förslag, om vi ev. 

behöver justera för det. 
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”Torget” 

Med start på måndag (19/11) börjar 

T.Nilssons Anl., arbetet med att bygga 

om ”torget” utanför Förenings-lokalen, 

samt nytt staket på den södra lekplatsen. 

 

Arbetet kommer att ta 5-6 veckor, om inte 

vädret sätter stopp. Under denna tid blir 

det besvärligt att köra in på området med 

bil. De kommer att behöva uppställnings-

plats för material och maskiner. Ha 

tålamod, det blir bättre! 

Autogiro 

Betala via autogirot. Det tjänar både Du 

och föreningen på. Lämna in Din anmälan 

före 30/11 om Du vill att det skall fungera 

från 1/1-13.  

 

 

 

 

Vattenutkastaren 

Har Du inte stängt kranen och tagit bort 

allt, som ev. var skruvat på kranen. ÄR 

DET HÖG TID ATT GÖRA DET NU! 

Men vi har förstått, att kranen i gropen är 

svår att stänga till 100%. Det beror 

troligen på att den inte ”motionerats”. 

D.v.s. om den inte används tillräckligt 

ofta, blir den svårare att stänga och 

öppna. Stäng kranen i gropen så gott Du 

kan och stäng kranen på utsidan. Så 

undviker Du översvämningar! O.b.s. det 

skall inte droppa från kranen på utsidan. 

 

 Ingegerdsbladet   Nr 10-2012 
           årgång nr 14 
 


	IB-1_2012
	IB-2_2012
	IB-3_2012
	IB-4_2012
	IB-5_2012
	IB-6_2012
	IB-7_2012
	IB-8_2012
	IB-9_2012
	IB-10_2012

