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Under vintern/våren har en lght på bottenvåningen i varje hus haft en mätdosa för att 

mäta förekomsten av radon i våra lägenheter. Vi har nu fått resultatet och kan meddela att 

vi ligger långt under tillåtna gränsvärdena för radon. Mätresultatet finns på 

vicevärdskontoret om någon vill veta det uppmätta värdet i ”sitt” hus.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Under vinterhalvåret kommer Annika att påbörja målningen av våra barnvagnsrum. De 

måste först tömmas på allt som inte ska förvaras där, så hon kommer åt väggarna. Där 

finns många obrukbara cyklar, möbler, pulkor och leksaker. Det som får förvaras i dessa 

rum är: barn/sittvagnar som användes regelbundet (inte de som stått oanvända flera år) 

rullstolar/rollatorer, barncyklar och i mån av plats även vuxencyklar som används 

regelbundet. Allt annat ska bort! Vi måste på något sätt hjälpas åt så att vi blir av med 

dessa mer eller mindre skrotade cyklar, några där ägaren flyttat. Ni, som vet att ni har 

något i barnvagnsrummen som inte ska vara där, får gärna flytta det till balkongen eller 

eget förråd redan nu. Det står även oanvändbara cyklar i cykelställen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi har tagit in bänkarna för att kunna fräscha upp dom och för att lättare komma åt att 

måla spaljéerna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Om er box eller CA-modul till kabel-tv:n går sönder bekostas den nya av bostads-

rättsinnehavaren. Vi köpte in dom 2012 för att få en smidigare övergång när vi bytte 

leverantör. Vi kan lämna ut ny HD-box med inspelningsmöjligheter och CA-modul i 

utbyte mot er trasiga box. De faktureras av Sydantenn & Tele med 525 kr resp. 395 kr. 

HD-tekniken fungerar bara med HDMI-anslutningar, saknar ni det på er tv behöver ni en 

adapter som kostar 69 kr, men då fungerar inte HD-tekniken. Behöver ni extra box/CA-

modul köper ni dessa av Perfekt Ljud & Bild Norregatan 1. Bostadsrättsinnehavare som 

betalt sin box själv, får vid flytt ta denna med sig, eller överlåta den till köparen. 

Programkortet ska alltid bli kvar i lägenheten oavsett vem som betalt boxen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi har sagt upp städavtalet med ISS. Vi hade diskussioner om utförandet av 

storstädningen på senvåren och vi fick inte veckostädat 2 veckor under sommaren. 

Fr.o.m 20160401 är det Euroclean som ska sköta trappstädningen. HSB anlitar dom till  

sina egna fastigheter och de sköter även trappstädningen i Brf Trollenäs med bra resultat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi diskuterar med Securitas angående parkeringsövervakningen. Sydpark har nästan inga 

parkeringsövervakningar kvar i Eslöv. Securitas ser till att parkeringsreglerna följs bl.a. 

på kommunens och EBO:s parkeringar. Mer information kommer inom kort. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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