
 

  

Här kommer lite information från styrelsen  

Ordförande  

Vi har efter årsstämman en ny styrelse. Vilka som ingår kan Ni läsa på anslaget som finns i 

vestibulen i varje hus. Ni är alltid välkomna att kontakta någon i styrelsen om Ni har några 

frågeställningar. 

Halmstad kommuns uppmaning att spara på vattnet har fått ett bra genomslag på 

förbrukningen i kommunen, med en sänkning på 17%. Tyvärr gäller den siffran inte när det 

gäller vår förening. Besparingen här ligger på ca 4%, så styrelsen uppmanar alla att försöka 

spara på vattnet så mycket det går. 

Tyvärr går det väldigt långsamt framåt när det gäller 2-års anmärkningarna. Vi kan knappast 

förvänta oss att dom är avklarade innan semester. Felet ligger delvis hos Skanska, men mest 

hos deras underentreprenörer, som inte håller vad de lovat. Vi har ingen vitesklausul i 

kontraktet, så det går inte att komma åt Skanska, utan vi får vänta in tills det blir klart.  

På förslag från en boende kommer styrelsen att undersöka förutsättningarna för laddstolpar på 

parkeringarna. 

 

Takterrassen  

 Möblerna och dynorna är sedan ett tag uttagna från sin vinterförvaring. För er som inte 

besökt vår takterrass nyligen så kan vi meddela att ett matbord med sex stolar är inköpta. 

 Er lägenhetsnyckel fungerar till porten på hus 13 såväl som i dörren till terrassen.  

 Kom ihåg att det är möjligt att abonnera terrassen om ni önskar att fira något med familj och 

vänner, var god kontakta styrelsen i så fall på styrelsenbrftrollberget@gmail.com, eller 

Lennart Gillemo direkt. 

Balkonginglasningar.  

Nika har en del besiktningsanmärkningar kvar att åtgärda och man beräknar att det kommer 

att ta ca två dagar. Det är också ett par balkonger som fortfarande har problem med sina glas 

som man kommer att åtgärda i samband med att man kommer hit. Nikas problem är att de 

behöver en period med stabilt väder då det varken regnar eller blåser så att de kan fästa 

plåtarna, det är väl inte riktig vad den här sommaren bjudit på hittills.    

Vad gäller kostnaden för bygglovet (inglasning balkonger) har styrelsen tagit ett beslut om att 

föreningen står för den eftersom man sökt bygglov för alla lägenheter. Däremot får den som 

glasat in betala för slutbesked och besiktning vilket uppgår till 204 kr vilket kommer att 

läggas på oktober månads hyresavi.  
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Vindskydd  

Styrelsen planerar att försöka skapa ett bättre klimat vid grillplatsen genom att förlänga 

vindskyddet så att det skärmar in den nordvästliga öppna delen mot parkering och hus. De 

som blir berörda av detta är tillfrågade.  

Matavfall 

Som alla säkert har noterat har HEM börjat samla in matavfall i gröna påsar. Nya påsar kan 

hämtas kostnadsfritt i olika matbutiker. 

 

Styrelsen önskar alla en glad midsommar och en fin fortsättning på sommaren.  


