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e även vår hemsida www.fagotten.org för senaste händelser och information om vår förening. 

 ! !
Ändring i fastighetsförvaltningen 

Styrelsen har genomfört en upphandling av teknisk förvaltning (fastighets-
förvaltare och fastighetsskötsel). Utgångspunkten har varit att få så bra ser-
vice som möjligt för medlemmarnas pengar. Styrelsen bedömde att det bästa 
anbudet lämnades av Bredablickgruppen. 
 Föreningen byter därför teknisk förvaltning 1/3 2020. Vi får då en ny 
fastighetsskötare och en ny förvaltare. Bredablick kommer lämna ytterligare 
information i brevlådor och på anslagstavlor i början av mars. 
 Vad som är viktigt i samband med övergången är att man ska använda 
HSB:s felanmälningsrutiner fram till 29/2 2020 (se kontaktuppgifter, s. 4). 
Med början 1/3 ska man istället kontakta Bredablick vid felanmälan. Detta 
görs antingen på hemsidan bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan 
eller på telefon 010-1775900. Detta nummer går till Bredablicks kundser-
vice vardagar 08.30–16.00, fastighetsjouren övriga tider. 
 Har du frågor om bytet, skriv till styrelsen@fagotten.org. Vi lägger 
löpande ut frågor och svar (utan ditt namn) på www.fagotten.org, så att alla 
kan ta del av synpunkter och undringar. Läs tills vidare mer om vår nya 
samarbetspartner på hemsidan bredablickgruppen.se. 
 HSB fortsätter sköta föreningens ekonomiadministration, vilket betyder 
att månadsavgiften ska betalas på samma sätt som nu även efter 1/3. 
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Föreningsstämma 2020 

Årets föreningsstämma äger rum onsdag 3/6 kl. 18.00 i Maria Magdalena 
kyrka, Flygelvägen 1. Välkomna! 
 Vid stämman går vi bl.a. igenom bostadsrättsföreningens ekonomi och 
behandlar inkomna förslag (motioner) från medlemmar.  
 Sista dag för att lämna in motioner till årets stämma är 31/3. Du kan 
antingen skicka din motion per mejl till styrelsen@fagotten.org eller lägga 
den utskriven i brevlådan på gaveln till Flöjtvägen 20A. Underteckna med 
namn och adress. 
 Vi ska också välja en ny styrelse. Där behövs fler krafter. Är du intres-
serad av att påverka vårt gemensamma boende och vara med i det löpande 
arbetet, så att vi fortsätter vara en attraktiv bostadsrättsförening? Hör i så 
fall av dig till valberedningen (se kontaktuppgifter, s. 4). !

Vi fyller 50! 

Våra hus byggdes 1970. Detta jubileum måste firas. Styrelsen vill inrätta en 
festkommitté med såväl ledamöter som övriga boende. Vill du delta och 
planera vårt gemensamma 50-årsfirande, mejla styrelsen@fagotten.org. 
Även bra förslag välkomnas. Vi efterlyser också t.ex. intressanta historier/
anekdoter från området, liksom gamla bilder. !

Parkeringskort 

Det är viktigt att hela parkeringskortet syns i framrutan på din bil. Kan inte 
lägenhetsnummer och giltighetstid läsas utifrån, riskerar du en kontrollavgift 
från Aimo Park (tidigare Q-Park). Nya parkeringskort delas ut till hushållen 
i slutet av mars. ! !

!
!2



!
Ansökan om odlingslott 2020 

Dags att ansöka om odlingslott för säsongen! Avgiften för en lott är 200 kr/
år, förutom den lilla hörnlotten vid 7B som kostar 100 kr/år. Är du intresse-
rad, fyll i blanketten nedan och lämna i brevlådan på gaveln till Flöjtvägen 
20A senast 1/4. Vid stort intresse delas lotterna ut genom lottning. Du som 
redan har odlingslott äger företräde, men du måste likväl fylla i blanketten. 

! !
………………………………………………………………………………	

För- och efternamn	
!!
………………………………………………………………………………	

Adress,  inkl. lägenhetsnummer	
!!
………………………………………………………………………………	

E-postadress	
!!
Jag önskar hyra …………… (antal) lotter 2020	
!!
Jag innehar redan en lott men vill hyra …………… (antal) ytterligare	
!!
Innehar nu lott nr ……………	
!!
………………………………………………………………………………	

Datum och namnteckning  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Aktuella namn, tider och platser	

Förvaltare (vicevärd) 

Expedition normalt onsdag i jämna veckor kl. 08.00–09.00. Expeditionslokalen finns i källaren vid västra 
gaveln till Flöjtvägen 20A. Förvaltaren, Isabella Östlund, nås på tel. 046-2108439 vardagar 08.00–16.00 
och e-post isabella.ostlund@hsb.se. Annars hänvisas till vaktmästare. 

Vaktmästare 
Måndagar kl. 07.00–07.30, ons- och fredagar kl. 13.00–13.30 i källaren vid västra gaveln till Flöjtvägen 6A. 
Felanmälan ska ske till tel. 046-2108500 eller via www.hsb.se/skane/felanmalan. Vid jourärende som ej kan 
vänta till ordinarie tid, ring 046-2108500. Brevlåda för meddelanden och anmälningar om mindre repara-
tioner till vaktmästaren finns innanför dörren till vaktmästarlokalen. Vaktmästaren heter Daniel Rivalta. 

Styrelse 
Om det är något du funderar över och tror att någon styrelseledamot kan hjälpa till med, tveka då inte att 
ta kontakt. Hela styrelsen kan nås på e-postadress styrelsen@fagotten.org. 

Ordf. David Edgerton davidledgerton@hotmail.com 0706-037383                                                                
V. ordf. Birgitta Edling birgitta.edling@fagotten.org 046-127064                                                                
Sekr. Fredrik Wilhelmsson wilhelmssonf@gmail.com 0739-550766                                                              
V. sekr. Maria Rygaard maria.rygaard@fagotten.org                                                  
Ledamot Magnus Ingvarsson ming@fagotten.org 0700-372500                                                                     
Ledamot Dan Jensen dan.erik.jensen@gmail.com +4529461856                                                                    
Ledamot Kenneth Kristoffersson stamp59@icloud.com 0708-503885                                                           
Ledamot Hampus Lindvall lindvalltranslator@gmail.com 0703-714522                                                        
Ledamot Ingvar Nilsson ingvar.nilsson@fagotten.org 0704-247097                                                               
Ledamot Lena Persson lena.b.persson@outlook.com                                                  
HSB-ledamot Karin Westerman (tillsatt av HSB)         

Föreningsrevisorer 
 Gunilla Jönsson gunilla.e.j@gmail.com 046-2110015                                                                                   
 Sven Jönsson (suppl.) sven.jonsson@fagotten.org 046-141530                                                                  

Datagruppen 
Expedition första helgfria måndagen i varje månad kl. 19.00–20.00 i källaren till Flöjtvägen 20A. Da-
tagruppen kan även nås på e-postadress admin@fagotten.org. 

Valberedning 
Eva Maria Jansson, Nils Öster & Rolf Persson (sammankallande), rolf.persson@fagotten.org, 0730-517995 

Betalning av månadsavgift 
Använd i första hand den avi som föreningen utsänt. Betalning sker i förskott och ska vara föreningen till-
handa senast sista bankdag i månad före den månad betalningen avser. Betalning via autogiro är också möj-
ligt. Information om detta erhålls av HSB, tel. 046-2108400. Saknas avi kan betalning ändå ske: Gör manu-
ell eller internetbetalning till Brf Fagotten, bankgiro 130-8220 och ange OCR-numret. 

Gårdsombud 
Gård Ombud Fagottgränden Gård Ombud  Flöjtvägen                                        
1–7 Mia Bengtsson 5A 2–8 vakant                                                                      
9–15 vakant  10–16 vakant                                                                                      
17–23 vakant  18–24 Rolf Persson 22B                                                                                          
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