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Årsmötet	2017	
Den	16	Maj	höll	vi	årsmöte	i	Brf	Fagotten.	Genomgången	av	vår	
ekonomi,	 som	 gjordes	 av	 vår	 ekonom	 på	 HSB,	 visade	 att	
föreningen	 har	 en	 god	 och	 stabil	 ekonomi.	 Motionerna	 var	
många	och	resulterade	 i	en	del	 livliga,	engagerade	diskussioner	
bland	de	drygt	50	medlemmarna	som	samlats.	Några	punkter	att	
notera:	
- Propositionen	 från	 styrelsen,	 avseende	 övergång	 till	

gemensam	el,	med	egna	elmätare,	som	kommer	att	innebära	
besparingar	 för	 samtliga	 boende	 avseende	 nätavgiften,	
röstades	 igenom	med	 stor	 majoritet.	 Styrelsen	 kommer	 nu	
att	 ta	 in	 offerter	 från	 olika	 leverantörer	 och	 vi	 återkommer	
naturligtvis	med	mer	detaljerad	information,	när	vi	valt	med	
vem	vi	genomför	projektet	och	tidplan	för	detta.	

- Diskussionen	att	 tidigarelägga	 låsningen	av	våra	entrédörrar	
slutade	med	omröstning,	 som	 ledde	 till	 att	 nuvarande	 tider	
tillsvidare	fortsätter	att	gälla.	

- Styrelsen	 kommer	 att	 utvärdera	 ytterligare	 åtgärder	 för	 att	
förstärka	 belysningen	 på	 gångar	 och	 cykelställ	 inne	 på	 våra	
innergårdar.	

- Styrelsen	 fick	 i	 uppdrag	 att	 ytterligare	 arbeta	 fram	 ett	
konkret	 förslag	 avseende	 hur	 att	 förändra	 den	 nuvarande	
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ordningen,	 avseende	 gårdsombud.	 Anledningen	 till	 att	
förändringen	 behövs	 är	 ett	 vikande	 engagemang	 när	 det	
gäller	 att	 lägga	 ner	 arbete	 på	 våra	 innergårdar.	 Förslag	 till	
förändring	läggs	fram	på	ett	medlemsmöte,	där	beslut	tas.	

- 	
Utvidgning	av	Tag-system	

Utökning	 av	 tag-	 systemet	 till	 miljöhus	 och	 källare	 påbörjas	 i	
sommar.	 Installationen	 börjar	 med	 att	 det	grävs	 för	
ledningsdragning	 mellan	 varje	 miljöhus	 och	 dess	 närmsta	
boendehus.	Det	 grävs	endast	över	 gräsytor	och	 så	 kort	 sträcka	
som	 möjligt	 och	 med	 liten	 grävmaskin.	 Därefter	 vidtar	
ledningsdragning	 (i	 kulvert,	 miljöhus	 och	 källare)	 samt	 arbete	
med	 dataanslutningar.	 När	 allt	 är	 klart	 kommer	 samtliga	
utlämnande	 taggar	 fungera	 till	 miljöhusen	 utan	 att	 ni	 som	
boende	behöver	göra	något.	Mer	info	kommer	efter	hand	både	i	
trappuppgångar	och	på	hemsidan.	
	

Ny	Förvaltare	
Från	 och	 med	 den	 15	 juni	 har	 vi	 en	 ny	 förvaltare	 för	 vår	
bostadsrättsförening.	 Ludwika	 Cejovic	 kommer	 i	 fortsättningen	
att	 inneha	den	 rollen.	Hon	 känner	 väl	 till	 föreningen,	 eftersom	
hon	tidigare	varit	HSB:s	representant	i	styrelsen.	Ni	når	Ludwika	
på	 samma	 telefonnummer	 som	 tidigare	 på	 HSB.	 Vi	 hälsar	
Ludwika	välkommen	till	sitt	nya	arbete	här.	
	

Cykelrensning	
Styrelsen	är	väl	medveten	om	behovet	av	att	rensa	ut	gamla,	
övergivna	cyklar	inom	vårt	område.	Lagmässigt	är	det	numera	
mer	komplicerat	att	utföra	detta.	Därför	har	vi	lagt	uppdraget	till	
en	extern	partner,	som	har	detta	som	huvudsyssla.	Eftersom	det	
kommer	att	innefatta	uppmärkning	av	samtliga	cyklar,	vill	vi	
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undvika	att	genomföra	åtgärden	under	sommarmånaderna,	då	
många	är	på	semester	och	studenterna	ibland	på	annan	ort.	
Cykelrensningen	är	därför	planerad	till	den	15	september.	
	

Plocka	undan	på	gräsmattan	
Så	till	den	årliga	påminnelsen.	Glöm	inte	plocka	undan	leksaker,	
cyklar	och	extra	möbler	på	gräsmattorna,	så	att	gräsklipparen	
obehindrat	kan	komma	fram	

	
Försäljningsstatistik	&	Annonstorg	

Gå	in	på		www.fagotten.org	för	senaste	försäljningsstatistik	och	
Annonstorget.	
	

	
Glad	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 Ludwika Cejovic, nås på tel: 046-210 84 25 
vardagar 08.00-16.00 och e-post ludwika.cejovic@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.	
Birgitta Edling,   ordförande birgitta.edling@fagotten.org  12 70 64 
Rolf Persson, v.ordf. rolf.persson@fagotten.org  14 67 42 
Lena Erreth,     sekr. lena.erreth@fagotten.org  14 45 81 
Heike Peter v.sekr. heike.peter@fagotten.org  0701-183568 
Kenneth Kristoffersson stamp59@icloud.com  0708-503885 
Kerstin Wadsö kerstin.wadso@gmail.com  0739-779828 
Maria Rygaard Maria.Rygaard@fagotten.org  0706 45 61 66 

 Edita Juchneviciute editajuc@hotmail.com  0708-946716 
Ingvar Nilsson 
 

ingvar.nilsson@fagotten.org
  
 

 0704-247 097 
Malin Josefsson malin.josefsson@fagotten.org 

 
 0702-44 09 03 

    
Ludwika Cejovic (temp.) ludwika.cejovic@skane.hsb.se 

  
tillsatt av HSB  210 84 25 

   Föreningsrevisorer  
Gunilla Jönsson gunilla.e.j@gmail.com  211 00 15 
Vakant supl.    

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, sammankallande 

 
 Fagottgränden 19A  070-680 15 63 

 Karoline Henriksson 
 

 Flöjtvägen 4C  
Riita Hallberg  Flöjtvägen 16C  

  
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 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Maria Perborn 2 B 
9–15 Elin Persson 11A 10–16 Maria Wallander 12 B 
17–23 Maria Rygaard 21 C 18–24 Agneta Moe 22 C 


