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Budget 2019 
Budgeten för 2019 är beslutad och visar ett preliminärt 0-resultat. 

I budgeten ligger en avgiftshöjning med 2% för att täcka 

förväntade allmänna kostnadsökningar. Månadsavgiften höjs 

således med 2 % från. den 1 januari 2019. 

  

 

  

Problem med värmen i lägenheten 
Om man upplever problem med värmen i lägenheten skall detta anmälas 

till någon i styrelsen och inte direkt till HSB-felanmälan. Vi har just 

mottagit faktura för sådana felanmälningar som då resulterar i att utsänd 

tekniker endast konstaterar att inget är fel utan detta måste tas med 

Öresundskraft som föreningen har ett s.k. Comfortavtal som bl.a. 

innebär att temperaturen i lägenheten skall vara 22 grader. 

För att undvika denna typ av onödig kostnad vänligen kontakta någon i 

styrelsen vid denna typ av problem.   

 

Hjälp med tätning av fönster 
Några upplever lite dragit vid vissa fönster. Till en kostnad av 

625: - kronor / fönster kan Ni som önskar hjälp med att åtgärda  

detta sända ett mail eller meddelande i föreningens brevlåda 

med uppgift om antal fönster som önskas tätade senast den 

18/11. 

 

 

 

Julen är tjuvens önsketid  

Tänk alltså på att hälla dörrarna stängda och låsta och att inte 

släppa in obekanta i fastigheten 

 

 

Att tänka på inför advent och jul 
 

”Nu till jul är risken som störst för bränder”  

Och vi återger här brandförsvarets checklista hur man skyddar sig mot bränder 

• Kontrollera att Er  

brandvarnare fungerar 

• Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar 

• Lämna aldrig levande ljus obevakade. 

• Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus 

eller tomtebloss. 

• Ställ inga föremål på tv: n. 

• Julgransbelysning, adventsstjärnor och 

elektriska ljusstakar ska släckas med 

strömbrytare. En timer är också bra. 

• Om det börjar brinna på spisen, kväv elden med en filt eller ett lock. 

• Bestäm en återsamlingsplats ifall ni måste utrymma hemmet vid brand 
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Julfest den 12 december i källaren mellan kl.18-20  

Separat information kommer i början av december.   
   
  

 

 

Årets sista öppethus håller vi den 26 november  
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