
HSBs
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

V I K I N G S T R A N D
HELSINGBORG

Org nr 716438-4070
                                 2016-11-16        

                 Information från styrelsen november 2016

Så har hösten så smått gått över i vinter med härligt mörker som vi gärna lyser upp med ljus och 
lampor. För att öka denna trivsel kommer vi att sätta upp två granar, en på varje sida om 
mellanhuset, i gatten med ölandstok. Nedan följer några informationspunkter som vi samlat på oss 
under hösten.

Tvättstugan
Tyvärr får vi i styrelsen en del klagomål på skicket i tvättstugan. Vi är en liten förening med god 
sammanhållning och tänk på er vän som skall tvätta efter er, lämna tvättstugan i ett fint skick.

Garaget
Vänligen använd de nya uppdaterade parkeringskort vi låtit trycka upp. De gamla gula skall inte 
användas längre.
För några år sedan gjorde vi en rensning av gamla cyklar som stod och samlade damm i garaget. Nu 
står det åter många som bara samlar damm och ni som vet att ni har en cykel stående kanske kan 
överväga att göra av med den, sälja eller skänka bort. Ett alternativ är självklart också att tvätta den 
ren och varför inte, använda den.

Soprummet
Detta har vi skrivit om tidigare. Vår förening har nog det renaste soprummet i Helsingborg. Vi 
kommer inte in i ett stinkande rum med en massa skräp på golvet, vilket är fallet på många andra 
håll. Anledningen är att John Hagman håller rummet och kärlen i ordning så vi får denna finna 
miljö. 
För att underlätta för honom måste vi alla respektera sorteringsreglerna för de olika kärlen. Det finns
en streckmarkering på matavfallspåsen som markerar när påsen är full. Överfulla matavfallspåsar 
medför extra jobb för John. Sorterar vi fel kan NSR vägra att tömma eller i vissa fall debitera 
föreningen extra kostnader. Två exempel: Lägger vi kuvert i tidningskärlet vägrar man att tömma 
innan dessa sorterats bort. Lägger vi grovavfall i restavfallskärlet kan NSR vägra tömma.
Det sitter skyltar med exempel på vad som skall läggas i de olika kärlen. Är man osäker kan man 
kolla på NSRs hemsida där det finns en omfattande detaljbeskrivning över vad som hör hemma var.

Ställa upp entrédörrarna till trapporna
Att tänka på om ni av någon anledning, t ex leverans av något, behöver ställa upp entrédörren till 
trapphuset. Det finns automatiska dörröppnare för de som behöver hjälp att öppna dörrarna. 
Strömmen till dessa måste slås av om dörren ställs upp, annars bränner motorn och öppnaren blir 
funktionsoduglig. Det finns en strömbrytare uppe på öppnaren som skall användas, informera även 
eventuella leverantörer om detta.
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Allt detta kan verka som en massa pekpinnar om småsaker men det är onödiga fläckar på vår annars 
fina miljö och goda stämning. Nedan följer lite annan och mer positiv information. 

Adventskaffe söndag 4 december
Trivselgruppen fortsätter sitt engagemang med nya välbesökta aktiviteter i Fiskarstugan. Detta 
bidrar i stor utsträckning till att höja gemenskapen och trivseln i föreningen. 
Glöm inte det traditionella adventskaffet söndag 4/12. Mycket trevligt med glögg, kaffe, lussekatter, 
pepparkakor, sång och musik. Föranmälan.

Föreningens mål och måluppfyllelse

I årsredovisningen beskrivs bland annat målen för föreningens verksamhet:

• Att bevara fastighetens värde
• Att vara en bra fastighetsägare
• Att stärka föreningens identitet på bostadsmarknaden
• Att öka överlåtelsevärden mer än likvärdiga föreningar
• Att ha en stabil avgiftsutveckling över tiden

Styrelsen arbetar fortlöpande, på kort och lång sikt, med att nå de fastställda 
målen genom att:

• Arbeta aktivt med långsiktigt och förebyggande underhåll.
• Beakta behov av god tillgänglighet - till exempel i anslutning till hissar, entréer och 

garageinfart.
• Arbeta aktivt för god och fortlöpande dialog med föreningens medlemmar med syfte att 

tillvarata tankar, idéer och initiativ för en bra boendemiljö. Dialog kan till exempel ske 
genom återkommande medlemsmöten.

• Komplettera nuvarande informationskanaler - medlemsblad och anslagstavlor - med en 
förenings hemsida. Hemsidan kan användas för intern information till föreningens 
medlemmar och för extern information till mäklare och andra intressenter.

• Stödja Trivselgruppens aktiviteter i Fiskarstugan med syfte att skapa förutsättningar för  
gemenskap, samvaro och trivsel inom föreningen. 



HSBs
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

V I K I N G S T R A N D
HELSINGBORG

Org nr 716438-4070
                                 2016-11-16        

Styrelsens konkreta och nu aktuella aktiviteter är:

• Översyn av belysningsarmaturer med syfte att minska energiförbrukning och samtidigt 
förbättra miljö och komfort.

• Entréer och trapphus - försök med golvbehandling av golvytor för att fräscha upp 
trapphusen. 

• Diskuteras att skapa en föreningshemsida med aktuell information och en beskrivning av
föreningen. 

• Julgranar utomhus till jul.

Slutligen vill vi önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
                                     
                                    Styrelsen

                          
                              


