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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du läsa om ordinarie föreningsstämman, 
belysning i badrum och asfaltering av gångvägar 
 
Föreningsstämma 
Föreningsstämman som var välbesökt hölls den 4 februari. Föreningens 
ekonomi är god med ett positivt kassaflöde och god likviditet med drygt 800 
tkr på kontot. Överlåtelsevärdet på bostadsrätterna har under året legat på 
drygt 31 000 kr/m2. Under räkenskapsåret har vi amorterat 433 tkr på 
föreningens lån. Fastigheterna är besiktigade av behörig besiktningsman 
och underhållsplanen är uppdaterad.  

Som ny i styrelseledamot valdes Andrea Norlander, Tömvägen 10. 

Stämman beslutade att föreningen ska bli fadder för en bikupa som troligen 
kommer att placeras på taket till miljöhuset i april/maj. Att bli bi-fadder är att 
bry sig om biologisk mångfald och sin närmiljö. Alla känner till att bin 
producerar honung men det är inte lika känt att bin också pollinerar växter. 
Utan bin och andra insekter skulle våra skördar av frukt och grönsaker 
minska drastiskt. Bi ska inte förväxlas med getingar. Bi dras inte till 
matbordets läckerheter eller barnens saftglas. Bi är fridsamma insekter som 
vi knappt kommer märka i vardagen. 

Till hösten kommer varje lägenhet få en burk honung som producerats av 
”våra” bin. Fadderskapet är ett samarbete med Duvestubbe Butik & Bigård 
vilka kommer sköta om bikupan. Den som är intresserad är välkommen att 
vara med vid skötseln.  
 
Gångvägar 
Efter stämman diskuterades våra gångvägar i området. Många delade 
styrelsens uppfattning att gångvägarna behöver ny beläggning. Området 
ser ofärdigt ut med nuvarande grus och sten. Styrelsen kommer att kalla till 
en extra stämma för att fatta beslut om asfaltering av dessa. Asfaltering 
innebär lägre driftskostnader i framtiden. Kostnaden för asfaltering kan vi 
betala med medel från våra nuvarande tillgångar.  
 
Tips 
Drabbas du av att någon av spotlighterna i badrumstaket börjar flimra så är 
det ett tecken på att lampan snart går sönder. Eftersom lamporna är 
seriekopplade så innebär det att alla lamporna slocknar. Om/när du 
drabbas kan du kontakta Matz så kan han hjälpa dig istället för att du ringer 
en elektriker. Du får endast betala för lampan som Matz har på lager. 

I övrigt önskar styrelsen alla en ljus och trevlig vår. 
 

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 ska anmälas till 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. 
 
Styrelsens sammansättning 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Andrea Norlander, 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. 

 


