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Hej Medlem  

I detta viktiga nyhetsbrev kan du läsa om styrelsens budget- och av-
giftsbeslut, avfallshantering och avläsning vattenmätare. 
 
Budget, onödiga avfallskostnader och avgift 
Styrelsen har fastställt budgeten för kommande räkenskapsår. Ekonomin 
är stabil och vi känner att vi har kontroll över utvecklingen med ett undantag 
som redovisas nedan. 
Det är två år sedan vi höjde avgiften senast. Under tiden har kostnadsut-
vecklingen rullat på. Med anledning av det ökade kostnadsläget och vår 
ambition att fortsätta amortera på föreningens krediter så finns ett behov av 
en avgiftsökning med 3 procent. En procent avgiftsökning motsvarar ökade 
intäkter med ca 10 tkr. 
 
Till ovannämnda ska läggas att hanteringen av avfall blivit sämre. Vi har 
förgäves påpekat att den försämrade sorteringen innebär ökade kostnader 
för föreningen. Vi vet att det är några få som inte följer reglerna. Nu närmar 
vi oss en kostnadsökning som motsvarar nära 2 procent i avgift. 

Varje gång ett sopkärl rapporteras 
överfullt blir vi debiterade 1 000 kronor. 
Det hjälper inte om t.ex. det ena kärlet för 
pappersförpackning är tomt om det andra är fullt med råge. Det överfyllda 
kärlet innebär tillägg på fakturan. 
Samma sak gäller för trädgårdsavfall. Nu är det kärlet åter så tungt att det 
inte går att flytta. Troligen finns där mycket innehåll som borde vara på 
annan plats. Kärlet måste nu tömmas för hand och någon får köra innehållet 
till tippen. NSR kan inte tömma med sin bil eftersom plasten går sönder om 
man försöker lyfta med sopbilens anordning. 
 
Ovannämnda innebär att föreningens årsavgift höjs med 5 procent 
från och med den 1/10 2019. 
Utvecklingen kan förstås ändras om vi alla blir bättre på avfallssortering, på 
att fälla ihop pappkartonger och på att fördela avfallet rätt mellan de olika 
sopkärlen. 

Vänd -> 
 

Kontakt 
Du når styrelsen enklast via 
ordförande Matz Svensson,  
Stuterivägen 67 E eller per e-post 
till matz.svensson@telia.com  
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss. Föreningens hemsida är: 
https://larodhage.hsbbrfwebb.se 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel, inklusive garantifrågor, ska 
anmälas till felanmälan. Ring HSB 
Boendeservice tel 042-19 95 90. 

Felanmälan kan även lämnas på 
Internet – www.hsbnvs.se och län-
ken ”Felanmälan”. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att 
det kan vara en del fel som den 
boende själv ska svara för  
(= åtgärda och betala) enligt 
stadgarnas §§ 31 och 32. 
 
Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har följande samman-
sättning: 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Torbjörn Larsson, ledamot 

Administrativ förvaltning 
Vår förening köper administrativ 
och teknisk förvaltning från HSB 
Nordvästra Skåne. 

Har du frågor angående avgifts-
avier, autogiro mm kan du kontakta 
HSB på tel 042-19 95 00 eller  
e-post info@hsbnvs.se  
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens 
valberedare. 
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Avläsning vattenmätare 
Det närmar sig månadsskiftet aug/sept och därför är det dags att läsa av lägenhetens vattenmätare. Du 
har fått en blankett i brevlådan där du ska fylla i vattenmätarens ställning. Blanketten ska därefter lämnas 
till Matz Svensson, Stuterivägen 67 E. 
Den preliminära avgiften för vatten som alla betalar räcker till 9,85 m3 vatten per månad. Den som 
förbrukat mer får betala knappt 14 kronor per m3 och den som förbrukat mindre får tillbaka motsvarande 
summa. 
Reglering kommer att ske med avgiftsavierna för januari månad 2020. 
 
Du som är osäker på hur avläsningen ska ske är välkommen att kontakta någon i styrelsen. 
 
Ombyggnad, staket och annat 
Vi hänvisar alla medlemmar att läsa nyhetsbrev nr 6 om vilka regler som gäller i föreningen. 
 
Ardennervägen 
Efter flera påstötningar från styrelsen har nu Helsingborgs stad erkänt att de gjort fel och att grönytan 
som är mellan Ardennervägen och gång- och cykelbanan är kommunens ansvar att sköta. Nu är ytan 
med i skötselplanen och kommer därför att skötas av kommunens entreprenör. 
 
Återbetalning 
Styrelsen har uppmärksammat att Öresundskraft fakturerat fel för den el som föreningen köper in till 
utebelysning, avfallshus och drift av Comhem-anläggning. Efter påstötningar har vi fått återbetalt nära 
19 000 kronor.  
 
Avslutningsvis 
Styrelsen önskar dig en trevlig inledning på hösten. Snart är våren här igen. 


