Nr
2/16
B

Utgivningsdatum cirka

15/3, 15/6, 15/9, 15/12

idrag och annonsmanus mottages intill fjorton dagar före utgivningsdatum. Lämna till
fagottinfo@fagotten.org (eller i fritidslokalens brevlåda 20 A).

Sammanfattning från årsmötet 2016
Styrelsen tackar för ett givande årsmöte. 34 medlemmar (inkl. 4 fullmakter)
kom till mötet.Vi hoppas naturligtvis att uppslutningen kan bli ännu större
under åren framöver. Här följer litet av det som kom fram under årsmötet,
för dig som inte hade möjlighet att närvara. Motionerna och styrelsens svar
på dessa har delats ut till alla boende, så här följer bara kompletterande
information, som blev resultatet av diskussioner eller omröstningar på
själva årsmötet.
• Angående undersökning av möjligheter till ett gemensamt elavtal,
påpekades att detta arbete skall påbörjas under innevarande år, så vi
kan utröna de möjligheter, för och nackdelar, som detta kan innebära.
Ni som enskild boende kan behöva beakta detta initiativ, när ni
bedömer på hur lång sikt, som ni binder era privata elavtal på.
• Den kolonilott, som efter grässådden vid Fagottgränden finns kvar,
sägs upp efter sommaren. Vi får sedan ta ställning till om vi skall föreslå
att ta upp nya lotter, beroende på intresse och möjligheter.
• Styrelsen tog på sig att se om det finns någon möjlighet att
komplettera insynsskyddet/plank från Thulehemsvägen ner mot
Fagottgränden, utan att på något sätt försämra sikten för bilar, cyklar
eller gående vid denna trafikerade och olycksdrabbade vägkorsning.
• Omröstning bland de närvarande röstberättigade gav besked att de
flesta boende fortsatt vill ha olåsta entredörrar dagtid.
1

• När det gäller styrelsens proposition angående utegym på vårt
område, återremitterades frågan till styrelsen, eftersom stämman slog
fast att underlaget inte var tillräckligt detaljerat för att fatta ett beslut
vid detta årsmöte.
Parkeringsinfo
Nya regler överenskomna med Q-park för en mildare tillsyn.
Parkeringskortet är en värdehandling. Vid borttappat parkeringskort kan
nytt parkeringskort begäras ut hos Förvaltare. Det är fortfarande endast
tillåtet med 1 parkeringskort per lägenhet. Borttappat kort kommer
spärras av förvaltare. Kostnad 250 SEK för nytt kort. Ingen
kontanthantering - utan läggs på nästkommande månads hyresavi.
Grannsämja och Grannsamverkan
Tillsammans skapar vi en trevlig och trygg förening att bo i. När man bor i
lägenhet bor man nära varandra och självklart krävs det både hänsyn och
välvilja för att alla ska trivas. Vid eventuella frågetecken om vad som bör
gälla – se Sunt Förnuft på vår hemsida där vi samlat matnyttig information
för att skapa en så bra boendemiljö för alla.
Tala med era grannar. Bjud in, Beröm och kritisera. Var inte rädda för att
berätta om era synpunkter. Bara genom att prata med varandra kan vi lösa
missförstånd och konflikter. Att lära känna och förstå sina grannar skapar
trivsel och tolerans för allas olikheter. Goda grannar kan ha mycket glädje
av varandra.
Bilda gärna arbetsgrupper – vi har en fantastisk fritidslokal som kan
utnyttjas av er som medlemmar!
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Uthyrning Fritidslokal
Uthyrning av Fritidslokal sker via Förvaltare. Då vi inte vill ha någon
kontanthantering i föreningen, tar vi inte längre ut någon depositionsavgift
när vi hyr ut vår föreningslokal . Hyran av föreningslokalen kommer att
debiteras på nästa utsändning av månadsavgiftsavierna.
Årlig påminnelse till alla föräldrar och andra vuxna......
Att plocka undan leksaker, möbler och andra lösa föremål från våra
gräsmattor varje kväll, så gräsklipparna kan komma fram och klippa
ordentligt.
Gårdspengar
Gårdsombudet bör kalla alla boende på gården till möte en eller två gånger
om året. Då kan man besluta om vad man vill att gårdspengarna ska
användas till. T ex nya utemöbler, grill eller tulpanlökar. Gårdspengarna är
5000/år. Vid större summor kan man begära ut ett förskott hos förvaltare.
Beräknad tid för utbetalning i förskott eller efterskott är mellan 3-4 veckor.
Nya tider Vaktmästare
Följande ändring av expeditionstider för fastighetsskötare och förvaltare
gäller tillsvidare: Måndagens exp. tid för fastighetsskötare flyttas till
morgon mellan 07:00 och 07:30. Onsdagstid och fredagstid kvarstår som
idag 13:00 – 13:30.

Gå in på
Annonstorget

Försäljningsstatistik & Annonstorg
www.fagotten.org för senaste försäljningsstatistik och

Styrelsen önskar alla en trevlig
sommar!
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Aktuella namn, tider och platser
Förvaltare (Vicevärd)
Expedition normalt onsdag i jämna veckor kl 07.30–08.30. Expeditionslokalen finns i källaren vid västra gaveln
till Flöjtvägen 20 A. Förvaltaren Anders Nordberg nås på tel. 046-2108515, 0730-788515
vardagar 08.00-16.00 och e-post anders.nordberg@skane.hsb.se Annars hänvisas till:
Vaktmästare
Måndagar 07.00-07.30, Onsdagar och Fredagar mellan klockan 13.00–13.30 i källaren vid västra gaveln till
Flöjtvägen 6 A. Felanmälan kan ske till tel. 046-210 85 00 eller via www.hsb.se/skane/felanmalan/
Vid jourärende som ej kan vänta till ordinarie tid ring 046-210 85 00.
Brevlåda för meddelanden och anmälningar om mindre reparationer till vaktmästaren finns uppsatt innanför
dörren till vaktmästarlokalen. Vaktmästaren heter Jonas Ernhagen.
Styrelsen
Om det är något du funderar över och tror att någon styrelseledamot kan hjälpa; tveka då inte att ta kontakt!
Hela styrelsen kan nås på e-post: styrelsen@fagotten.org.
14 67 42
Rolf Persson, ordförande rolf.persson@fagotten.org
Flöjtvägen 22 B
Jakob Frey-Skött
jakob.frey.skott@gmail.com Fagottgränden 5 B
073-15 005 36
Lena Erreth, sekr.
lena.erreth@fagotten.org
Fagottgränden 11A
14 45 81
Jimmy Pilo v.ordf.
Jimmy.jnp@gmail.com
Flöjtvägen 22 B
0705-15 89 46
0706 45 61 66
Maria Rygaard
Maria.Rygaard@fagotten.org Fagottgränden 21C
Sven Jönsson
sven.jonsson@fagotten.org
Fagottgränden 5 B
14 15 30
Ingvar Nilsson
ingvar.nilsson@fagotten.org Flöjtvägen 18 A
0704-247 097
Monica Ljung
monica.ljung@fagotten.org
Flöjtvägen 24 A
14 84 38
Birgitta Edling v.sekr.
birgitta.edling@fagotten.org
Flöjtvägen 4 A
12 70 64
Malin Josefsson
malin.josefsson@fagotten.org
Flöjtvägen 6 A
0702-44 09 03
Ludwika Cejovic
210 84 25
ludwika.cejovic@skane.hsb.se tillsatt av HSB
Föreningsrevisorer
Gunilla Jönsson
Edita Juchneviciute supl.

gunilla.e.j@gmail.com
Flöjtvägen 6 B
211 00 15
Flöjtvägen 10 B
0723-37 38 44
editajuc@yahoo.se
Datagruppen
Driftgruppens expedition är första helgfria måndagen i varje månad kl. 19:00 - 20:00 i källaren på
Flöjtvägen 20.
Föreningens Valberedning
Eva-Maria Jansson
Fagottgränden 19A
070-680 15 63
David Edgerton sammankallande
Fagottgränden 3 C 070-603 73 83
Vakant
Betalning av månadsavgift
Använd i första hand den avi som föreningen utsänt. Betalning sker i förskott och ska vara föreningen tillhanda
senast sista bankdag i månad före den månad betalningen avser. Betalning via autogiro är också möjligt.
Information om detta erhålls av HSB tel. 046-210 84 00. Saknas avi kan betalning ändå ske: Gör manuell eller
internetbetalning till Brf Fagotten, bankgiro 130–8220 och ange OCR-numret.
Gårdsombuden
Gård
Ombud
Fagottgränden
Gård
Ombud
Flöjtvägen
1–7
9–15

Mia Bengtsson
Vakant

5A
Vakant

2–8
10–16

Sven Jönsson
Maria Wallander

6B
12 B

17–23

Anna-Lena Janbäck

21 B

18–24

Agneta Moe

22 C
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