Nr
1/17
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). www.fagotten.org

Är du intresserad av att delta i vårt styrelsearbete?
Ett nytt årsmöte närmar sig och vi söker nya intressenter till att sitta styrelsen för
Brf Fagotten. I styrelsen arbetar vi inte bara med de årliga skötselfrågorna av vår
förening. Genom olika projekt försöker vi också utveckla området, så att det
behåller sin attraktionskraft för nya boende och ger mervärde till de som redan
bor här. Vi ser gärna några nya styrelsemedlemmar med erfarenhet inom t.ex.
ekonomi, projektarbete, teknik, juridik men även er med engagemang och tid.
Välkommen att anmäla ditt intresse av att delta i styrelsearbetet, till
valberedningen - David Edgerton, email: david.edgerton@nek.lu.se eller EvaMaria Jansson email: eja@kb.dk
Årsmöte
Föreningen håller årsmöte Tisdag den 16 maj kl. 19.00 i församlingshemmet,
Maria Magdalena kyrka. Informationsmaterial och kallelse kommer att skickas ut
senare. Reservera redan nu den 16 maj för stämman.

Senaste dagen för

motioner är den 31 mars.
Uppföljning motioner 2015/2016
Uppföljning från styrelsen avseende motioner från föreningsstämman 2016.
Motion 1 – Gemensamt Kollektivt elavtal för alla boende. Föreningsstämman
fattade beslut i enlighet med motionen med tillägget att utredningen ska påbörjas
under 2016. Se vidare separat skrivelse i denna Fagottinfo.
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Motion 2 – Entréer till miljöhusen – bygge av avlastningbänk och tak.
Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att låta bygga en
avlastningsbänk men att avslå motionen till den del den avsåg takbyggnaden.
Styrelsen har i enlighet med beslutet låtit bygga avlastningsbänkar vid samtliga
miljöhus.
Motion 3 – Borttagande av Kolonilott vid korsning till Fagottgränden.
Föreningsstämman beslöt att kvarvarande kolonilott skulle läggas igen senast
oktober 2016. Styrelsen har efter kontakt med aktuella brukare av kolonilotten, i
enlighet med beslutet, låtit lägga igen den kvarvarande kolonilotten.
Motion 4 – Taggsystemen – Problem och utvidgning till miljöhus. Efter att
styrelsen förklarat att leverantören av låssystemet arbetar med nämnda problem
samt att en utvidgning av låssystemet, till att även omfatta miljöhusen, är
planerade lämnade föreningsstämman motionen utan åtgärd.
Motion 5 – Bullerplankförlängning Thulehemsvägen. Föreningsstämman beslöt
att utreda frågan om förlängning av planket med beaktande av att det inte får
försämra sikten för fordon som kör till eller från fagottgränden. Styrelsen har, i
enlighet med beslutet, noga utrett frågan om bullerplanket och funnit att nyttan
med en förlängning av planket i enlighet med motionärens förslag inte skäligen
motiverar den förhållandevis höga kostnad som förlängningen innebär.
Motion 6 – Låsta dörrar dygnet runt. Efter omröstning med acklamation avslogs
motionen. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan för de fall att en låsning av
dörrarna framöver visar sig vara motiverad.
Motion 7 – Beskärning av enebuskage. Efter att styrelsen förklarat att en
borttagning av aktuella enebuskage redan var planerad drogs motionen tillbaka.
Styrelsen har låtit ta bort enebuskaget.
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Gemensam El
Just nu arbetar vi i styrelsen med att undersöka om det skulle vara en fördel för
de boende, om vi investerar i egna elmätare med en nätavgift per huskropp. Det
skulle fortsatt innebära enskild avläsning för varje hushåll och debitering av
förbrukade kilowattimmar, men kanske möjliggöra en sänkning av den del av
elräkningen, som utgörs av nätavgiften. Vi återkommer med mer information när
vi utvärderat siffrorna och de tekniska frågorna kring detta.
Försäljningsstatistik & Annonstorg
Gå in på www.fagotten.org för senaste försäljningsstatistik och Annonstorget
Årets kolonilottsfördelning
I år har vi 2 kolonilotter att fördela. Se bifogad ansökan för mer information
------------------------------------------------ klipp här --------------------------------------------

HSB Brf Fagotten
Kolonilottsfördelning 2017
I år har vi 2 kolonilotter att fördela. Avgiften för kolonilotten är 200:-/år
Fyll i underlaget och lämna det i brevlådan vid fritidslokalen, västra gaveln på
flöjtvägen 20 A, senast den 1/4 - 2017. Alternativt kan ni skicka in det till HSB
Skåne, Box 1712, 221 01 Lund. Referens Ludwika Cejovic.
.....................................................................................................
Förnamn samt Efternamn
..............................................…………………………………………………….
Adress
Jag önskar hyra ........... lotter 2017
Jag innehar redan en lott men önskar hyra ........... lotter utöver

.............................
Lägenhetsnummer

Övriga önskemål:
....................................................................................................................................................
..........................................................................................
..........................................................
Datum: .......................... Underskrift………………………………………….
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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 Anton Fransén Waldhör, nås på tel: 046-210 86 34/ 0730-78 86 34
vardagar 08.00-16.00 och e-post Anton.FransenWaldhor@skane.hsb.se Annars hänvisas till: Vaktmästare.
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 Jakob Persson.
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
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
Birgitta Edling v.sekr.
birgitta.edling@fagotten.org
Flöjtvägen 4 A
12 70 64
Jakob Frey-Skött
jakob.frey.skott@gmail.com Fagottgränden 5 B
073-15 005 36
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
Malin Josefsson
malin.josefsson@fagotten.org
Flöjtvägen 6 A
0702-44 09 03
Ludwika Cejovic

ludwika.cejovic@skane.hsb.se tillsatt av HSB

210 84 25

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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