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Upprustning av gården vid Lagmans-
gatan 2, 4 och 6 A-B 
Växter kommer planteras i oktober på den om-
byggda gården, ni är välkommna att uppleva 
den nya trevliga miljön. 
 
 
Byten 
Källardörren vid Lagmansgatan 2A kommer 
uppdateras till en nyare dörr, detta pga att den 
gamla dörren under stora delar av sommaren 
har inneburit problem för boende. 
 
Träffpunktens kyl och frys kommer bytas ut till 
en hel kyl istället då detta anses mer användbart 
och behövligt. 
 
 
Grillfesten 
Årets grillfest blev succé med både dans och 
god mat.  
Stort tack till er alla som bidrog till en lyckad 
dag.  
 
 
Fritidsverksamhet 
Fritidsverksamhetens höst program bifogas i 
detta utskick. 
 
Under hösten kommer vi att flytta hobbyrum-
met till det f.d återbruksrummet vid gaveln på 
Albinsrogatan 3A.  
 
 
Skärpning, i och utanför våra miljö-
hus! 
Det slarvas flitigt fortfarande i våra miljöhus. 
Våra miljöhus är till för att vi skall ha en möj-
lighet att sortera våra sopor för en bättre och 
renare miljö. Detta innefattar att riva stora kar-
tonger vi slänger och att hålla rent efter oss. 
 
 

 
Personal som tömmer soprummen skall inte 
behöva lägga ner mer tid än vad som krävs för 
en vanlig tömning.  
Det är absolut förbjudet att ställa material som 
inte hör hemma där. Vad som får slängas står 
på respektive kärl. Vid behov finns container 
till vårt förfogande enligt datum som finns ut-
placerat i respektive trappor. De gamla tjock 
TV-apparater får inte slängas i miljöhuset då de 
tar upp allt för mycket plats. 
Dessa bör forslas till närmsta miljöstation, t.ex. 
Sysav vid Ollebo terminalen. 
 
De tillfälliga p-platserna utanför miljöhusen 
kommer att få utökat p-förbud, från onsdag  
klockan 12.00 - torsdag klockan 17.00, detta 
eftersom det missköts med parkeringarna. Man 
får absolut INTE parkera utanför miljöhusen 
vid Lagmansgatan och Albinsrogatan under 
dessa tider, detta pga att sopor ej kan tömmas 
av vårat sophämtningsföretag. 
  
 
Säkerhet 
Ring 114 14 om du ser eller hör något miss-
tänkt inbrott eller försök till inbrott!  
Se till att dina balkongfönster och dörrar är lås- 
ta och att nyckeln inte är tillgänglig.  
 
Det finns även möjlighet att ringa HSB Fastig-
hetsjour som är i samarbete med G4S 16.00 – 
07.00 vardagar. Dygnet runt på lördagar och 
helgdagar,  
Tel 040-661 01 65 
Detta nummer gäller även om det blir t.ex. vat-
tenläckage eller inbrott. 
 
 
Balkonger 
Kläder och sängkläder får absolut inte hängas 
eller skakas utanför fönster och balkongräcke. 
 
 
 
 



 
Trivsel                                                            
För att vi alla ska trivas skall föreningens ord-
ningsregler följas.  
 
• Mindre underhållsarbete, spikning och borr-
ning som är av kortvarig karaktär får utföras på 
vardagar kl. 08.00 – 20.00 samt lördagar  kl. 08 
- 18.00. 
OBS! Inga underhållsarbeten på sön- och helg-
dagar. 
 
• Större renoveringsarbete skall anmälas till 
fastighetskontoret för godkännande som t.ex. 
badrumsarbeten, vvs-arbeten och byggnadsar-
beten. 
 
• Avstängning av vatten, el och övrigt som be-
rör andra medlemmar skall anmälas till fastig-
hetskontoret som handlägger ärendet. 
 
• Elinstallationer får endast utföras av behörig 
installatör. 
 
• Mellan kl. 22.00-08.00 är det förbjudet att 
föra oljud så dina grannar störs med högt tv 
ljud, hög musik ect. 
 
Visa hänsyn till dina grannar alla tider på dyg-
net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet och IP-telefoni 
Tyfon är vår bredbandsleverantör och det har 
varit ett visst tekniskt problem med uppkopp-
lingarna. 
Om ni har problem med detta måste ni ringa 
direkt till Tyfon för att få hjälp så de har en 
möjlighet att åtgärda ert problem. 
 
Tyfons kontakt uppgifter för support är alla 
dagar 08.30 -22.00 
Telefonnr: 08-54 60 00 00 
Mail: info@tyfon.net 
 
 
 
 

Vi i Styrelsen önskar er alla en 
Trevlig höst! 

 
 
 

 


