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Hej!
Semesterperioden är slut för de flesta och den rutinmässiga tillvaron smyger sig in i vardagen lika snabbt
som hösten tränger sig på. Hoppas du har haft en bra ledighet, är utvilad och att du kunnat njuta av sommaren trots utebliven sommarvärme och saknad av de där riktiga soldagarna. Att ta semester är som ett
lotteri och det är en utmaning att pricka rätt semesterperiod i rätt tid. Denna sommar spelade det ingen
roll, alla fick en nitlott, vädermässigt.
Många av er har läst och följt de senaste diskussionerna i Sydsvenskan gällande HSB:s ledning och deras
systematiska utfrysning och mobbning av tidigare anställda. Dyra restaurangbesök och vistelse på lyxhotell
på medlemmars bekostnad och anställning av sina barn och anhöriga. Ett hundratal anställda har lämnat
HSB Skåne sedan Ann Irebo tog över.
Som bostadsrättsförening tycker vi detta är oacceptabelt och har kritiserat och uttalat oss om detta offentligt och högt. Ledningen försvarar sig genom att hävda att HSB har gjort stora vinster på senaste åren och
att det går bra för HSB. Det är viktigt med en bra ekonomi men vi är inte beredda att offra vårt moraliska
ansvar, trampa på våra principer och behandla andra människor orättvist och felaktigt bara för att gå med
vinst. Det är bra med en vinstdrivande verksamhet men konsekvenserna måste vägas in. Medlemmarna
måste få mer insyn och organisationen måste bli transparent. Att roffa åt sig medlemmarnas kapital till
restaurangbesök och lyxhotell eller avskeda ”obekväma” medarbetare är inte ett beteende vi vill stötta.
Svågerpolitik har ingen plats i ett demokratiskt samhälle.
Nu har det tillsattas en konsult för att utreda och granska HSB:s ledning och styrelse. Vi får vänta och se vad
utredningen kommer fram till. Det känns ändå bra att vara kvar i HSB och vara ”pain in the ass”, Djingis
Khan en av få föreningar som har visat sitt missnöje öppet.
För Djingis Khans del har sommaren varit bra och lugn, inga inrapporterade inbrott eller skadegörelser och
inga större störningar. Underhållsarbetet fortlöpte som vanligt och våra unga sommararbetare målade,
plockade, rensade och piffade upp området. Tre gårdar har fått bytt sand mot gummi vilket innebär att det
kvarstår sju gårdar att få sand bytt mot gummi i gungställen.
Sommarvärmen har svikit oss men det finns fortfarande hopp om värme och soliga dagar. Vi har först indiansommar och sen fattigmanssommar eller grävlingssommar framför oss vilket spås bli den varmaste sensommar på många år!
Med förhoppningar om en fantastisk september och härliga dagar,
Vänligen
David Homayoun Latifpour
Ordförande
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TV
Sydantenn meddelar att TV4 Komedi kommer att upphöra den 1 oktober.
I höst kommer styrelsen att genomföra en enkät kring TV-utbudet. Håll
utkik i era brevlådor

Tänk på…
att inte parkera för nära förrådsdörrarna då framkomligheten för dem
som vill in i sina förrådsutrymmen hindras.

Trädäck
Sedan några år säger styrelsen konsekvent nej till byggnation av trädäck
på framsidan. Inte heller är det tillåtet att bygga tak över uteplatsen. Läs
mer på hemsidan djingis.se angående detta.

Angående utebyggnation
Tänk på att du som boende inte
äger marken runt ditt hus.
Du har viss dispositionsrätt, men vill
du bygga staket, trädäck eller göra
andra bestående
förändringar
MÅSTE du
ansöka om
detta hos
styrelsen.

Vi behöver vårda våra hus för att hålla underhållskostnaderna nere; inom
kort kommer vi att göra en inventering kring samtliga utebyggnationer på
området.
.
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