
Redaktion Nr 5   2010 
Lars Graffemark 11 A 
Ulla Dolan 21 C 
Lennart Eliasson 17 A 
 

  
Medlemsmöte 

Onsdag den 24 november höll föreningen medlemsmöte för att informera om 
budgeten för år 2011. Ordförande informerade även om vad som skett under året och 
om planer för nästa år.  

Månadsavgiften 
Höjning av månadsavgiften from 1 januari 2011: 
Månadsavgiften höjs med 0,2 %, kallhyra, avgiften för uppvärmning med 9,0 %. 
Dessutom höjs kabel-TV med 1 kr/månad. Garage ingen höjning. 
 
På förekommen anledning vill vi återigen påminna om att månadsavgiften skall 
betalas i förskott. 
 

Nyårsraketer 
Nyårsraketer är fint och festligt tycker vi väl alla, men tänk på att det är förbjudet att 
avfyra raketer inom föreningens område. Tre Högars park är ett bra ställe för den som 
vill avfyra egna raketer. Tänk på säkerhetsavståndet!  
Tre Högars Park är dessutom en bra utsiktspunkt för att se fyrverkerierna över Lund 
med omnejd. Många, särskilt hundägare, uppskattar om alla visar hänsyn och inte 
kastar s.k. smällare inom vårt område. 
 

Levande ljus / Brandvarnare 
Tänk på att släcka lika många ljus som du har tänt! 
För allmän säkerhet och trygghet: Kolla batterierna i brandvarnarna. Du kan få hjälp 
med detta av våra vaktmästare, som dessutom tillhandahåller nya batterier.  
 

Brandsäkerhet garage 
Sedan några år tillbaka har föreningen infört Systematiskt BrandSkyddsarbete, SBS, 
vilket bl.a. innebär att samtliga rökluckor provas en gång per år. Som ett ytterligare 
steg i detta arbete kommer en brandskyddskontroll att utföras i samtliga garage. 
Denna kontroll kommer att utföras av HSB Skåne tillsammans med G4S. 
 

Parkeringsplatser 
Det är absolut förbjudet att utnyttja parkeringsplatserna för avställda fordon och 
”skrotbilar”, vilket faktiskt har förekommit.  
 

 
 
 



 
 

Bredbandsbolaget 
Föreningen har förlängt uppkopplingsavtalet med Bredbandsbolaget. Under år 2011 är 
det fortfarande individuella avtal som gäller. 
 
Fr.o.m. 2012-01-01 går avtalet över till Gruppanslutning, GAN, vilket innebär en 
kollektiv anslutning och aktivering av alla bredbandsuttag. Kostnaden för GAN är 125 
kr per månad. I avtalet ingår IP-telefoni för den som så önskar.  
 
OBS! 
Ni som har avtal med andra IT-operatörer, tänk på att säga upp ert avtal i god tid innan 
GAN införs! Ni som redan är abonnenter hos Bredbandsbolaget behöver inte göra 
någonting. 
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