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Ekonomi 
På årsmötet så informerade vi om 
föreningens framtida ekonomi. Det vi sa 
var att vi har fyra viktiga saker att få 
klara under året, nämligen sista 
ränteswapen, uppdaterad underhållsplan, 
Energideklarationen samt nya 
förvaltningsavtal. När dessa fyra saker 
är klara gör vi en uppdaterad 
långtidsprognos. Troligtvis blir inte detta 
klart förrän i november och då vet vi 
bättre om vi kan göra ytterligare 
förändringar på våra avgifter.  
 
Det som hänt efter årsmötet är att vi 
gjort klart med sista ränteswapen, som 
blev en 7-årig ränteswap på 20 miljoner 
och räntan blev 3.63%. Vi har fått en 
uppdaterad underhållsplan, som vi håller 
på att bearbeta. Som det ser ut just nu 
så finns det behov att göra en hel del 
målningsarbete för ca 0.5 miljoner nästa 
år. Denna upphandling kommer att göras 
under hösten och vi vet därefter mer 
exakt vad som ska göras och vilken 
kostnad det blir. 
 
Vi har sagt upp våra avtal med Söderlindh 
& Jeppsson (vilket var ömsesidigt). 
Avtalet gäller tom 31 december 2009. De 
tjänster som vi kommer att handla upp 
under hösten är: fastighetsskötsel, 
utemiljöskötsel, trappstädning och jour. 
För dessa tjänster betalar föreningen ca 
1 miljon idag. Om någon har tips på några 
bra leverantörer av dessa tjänster, så 
kontakta någon i styrelsen, så kan vi ta in 
offerter även från dessa.  
 

Trivselaktiviteter 
Under det senaste året har vi tyvärr fått 
ställa in en del trivselaktiviteter på grund 
av dålig uppslutning. Hör gärna av er med 
idéer på vad vi ska göra och hur vi kan få 
fler deltagare till aktiviteterna. Är det 
någon som är intresserad av att hjälpa till 
med trivselaktiviteter, så kontakta gärna 
styrelsen. 
 

Vår miljö  
Vi planerar att genom föra en 
studiecirkel i ”Klimatskolan”. Med hjälp av 
den vill vi skapa engagemang och aktivitet 
i vår bostadsrättsförening för 
miljöarbete på bred front med målet att 
alla kan göra något för en bättre miljö. 
Om det finns någon i föreningen som är 
intresserad av att hjälpa till med detta 
arbetet, så hör av er till styrelsen. 

 
Rapport från årsstämman 

6 maj 2009 
 
Här presenteras en kort sammanfattning 
från årsstämman den 6 maj 2009. Mer 
information finns även på vår hemsida 
www.ladusvalan.se. 
Stämman öppnades av styrelse-
ordförande Niklas Pettersson. 
 
Det var 31 lägenheter närvarande på 
stämman (cirka 45 personer deltog på 
stämman). 
 
Kallelsen skickades ut den 14 april 2009. 
Styrelsens årsredovisning godkändes. 
 
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet 
åt styrelseledamöterna. 
 
Årets resultat på 161 642 kr skall 
balanseras i en ny räkning.  
 
Stämman beslutade att styrelsens arvode 
är ett prisbasbelopp exkl. sociala 
avgifter, som styrelsen fördelar inom sig. 
Föreningens revisor erhåller 500 kr i 
arvode. 
 
Stämman beslutade att välja följande 
personer till ordinarie styrelse-
ledamöter under två år: Gunnar 
Jerneholt, Elisabeth Tellander och Ann-
Louise Johansson. 
 
Stämman beslutade att välja följande 
personer till suppleanter i styrelsen 
under ett år: Greta Hansson, Unni 
Sörsdahl, Hans Vikbrant, Ingvar 
Kullenberg, Ann-Christin Gullstrand och 
Roger Wallsten. 
 
Stämman beslutade att välja Ernst & 
Young till revisor. Stämman beslutade att 
välja Johan Blomquist till föreningens 
ordinarie revisor och Irene Svensson till 
revisorssuppleant. 
 
Stämman beslutade att välja Lisbet 
Jerneholt (sammankallande) och Audur 
Armannsdottir Carlsson samt Birgitta 
Nadel till valberedningen. 
 
Inga motioner eller andra ärenden hade 
inkommit. 
 



Styrelsen önskar alla i föreningen en glad sommar! 

 

 

Grannsamverkan 
Tänk på att tjuven inte tar semester i 
sommar. Informera gärna någon i din 
närhet om du reser bort, som kan ha 
uppsikt över din bostad. Kontakta alltid 
polisen om du ser något konstigt. Var inte 
rädd för att höra av dig till polisen. 
 
Släpp aldrig någonsin in en okänd person. 
Tänk på att de flesta bostadsinbrott 
sker på dagen. Se till att grannar alltid 
har aktuella adresser och telefonnummer 
till varandra om någonting händer. 
 

Trivselregler 
Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn 
och respekt mot övriga medlemmar. Det 
kan vara lyhört i fastigheterna och 
medlemmarna har varierande ålder och 
kulturer. 
 
Därmed är det viktigt att nedanstående 
regler följes av var och en som är medlem 
i föreningen. Som medlem ansvarar man 
även för den övriga familjen.  
 
En viktig del i sammanhanget är också att 
kommunicera med sina grannar för att på 
så sätt lösa ev. förekommande 
irritationsmoment så smidigt så möjligt. 
 
Tyvärr finns det idag inte några regler i 
vårt samhälle vid vilken exakt tidpunkt 
det skall vara tyst i en bostad. Man säger 
att det är seder och bruk på orten som 
gäller.  
 
Exempelvis gäller följande.  
 

1. att man inte skall duscha/bada 
mellan kl.23-06   

2. att inte spela musik mellan kl. 
22.30-08.  

3. att man inte skall utföra störande 
reparationsarbeten mellan kl. 20-
08. Styrelsen rekommenderar att 
information sker till berörda 
grannar innan arbetet påbörjas, 
med tanke på ev. skiftarbetare 
som sover på dagtid. 

 
 
 
 

Bilar 
Området är planerat att vara bilfritt. 
Parkera därför endast på platser som är 
avsedda för parkering. Kontakta 
vaktmästaren, om Ni behöver köra in i 
området, exempelvis vid in- och 
utflyttning, så kan han öppna grindarna 
för Er. Vid bilkörning i området - visa 
hänsyn 
 
Alla lägenhetsinnehavare med bil bör ha 
antingen en parkerings- eller garageplats. 
För gästparkeringarna tillämpas 
biljettautomat. Kvittot skall placeras väl 
synligt i framrutan. Pris 2 kr per timme 
eller 20 kr per dygn. Europark övervakar 
parkeringarna. 
 
Parkera inte framför uppfarterna. 
Utryckningsfordon måste kunna komma 
fram. 

 

 

 
Nya medlemmar 

Följande nyinflyttade är varmt 
välkomna i föreningen! 

 
Jan Nilsson 

Christina Nilsson 
Helena Nilsson 
Tommy Nilsson 
Thor Hjelmer 

Louise Andersson 
Christer Ahlin 

Festlokalen 
Föreningens festlokal bokas via Elisabeth 
Tellander på Sakförarevägen 49,  
telefon: 046-14 12 53,  
e-post: lokal@ladusvalan.se.  
 
Det är viktigt att ni som hyr lokalen 
tänker på att det endast är tillåtet att ha 
verksamhet till kl 22.00 eftersom det 
finns boende på våningen över. 
 
Kostnaden är för närvarande 100 kr per 
dag för medlemmar och 200 kr för icke 
medlemmar. Dessutom betalas en 
depositionsavgift på 500 kr vilken 
återfås efter att nycklarna lämnats 
tillbaka och besiktning av lokalen 
genomförts.  
 
Tänk också på att boka lokalen i god tid 
(först till kvarn gäller). 
 
Felanmälan 
Dagtid 
046-14 15 80 
Telefonnumret används för felanmälan 
dagtid mellan kl 8.00-16.00. 
 
Jourtid 
040-676 90 68 
Telefonnumret skall endast användas 
jourtid, dvs. vardagar mellan kl 16.00-
08.00 samt lördagar, söndagar och 
helgdagar. 
 

Kontakta föreningen 
Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 
Box 24004 
224 21 Lund 
046-16 56 54  
 
Brev till styrelsen lämnas i brevlådan vid 
vaktmästeriet.  
 
E-post skickas till 
styrelsen@ladusvalan.se 
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