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Mailadresser inför informationsmötet 
Styrelsen vill påminna om att fylla i er mailadress på Mitt HSB inför det kommande 
informationsmötet gällande renoveringen. 
Har ni inte själva en mailadress går det bra att lämna en anhörigs mailadress, antingen via 
mail till styrelsen eller brevlådan vid Ödegårdsgatan 10. 
 
Frågor gällande renoveringen 
Vänligen lämna frågor ni vill ta upp på informationsmötet i brevlådan vid Ödegårdsgatan 
10 eller via mail till styrelsen. På så sätt hinner vi att förbereda information till mötet. 
 
Julgranar 
 Julgranar kan lämnas utanför miljörummet för upphämtning av Tekniska Verken, från 
och med den 25 januari till och med den 14 februari. Inget glitter eller pynt får finnas kvar 
på granarna! 
  
Parkering utanför garagen 

Glöm inte att flytta på eller ställa bilen inne i garagen när det 
snöar eller är minusgrader. Detta för att snöröjningen ska fun-
gera.  
Även om det inte kommit snö måste HSB kunna strö grus mot 
eventuell halka.  
Efterföljs inte detta kan det leda till att man blir av med sin gara-
geplats som följd. Vi är alla, som fastighetsägare, ansvarig för att 
ordentlig snöröjning och motverkan av halka sköts. 
 
Miljörummet 
Styrelsen har fått in otaliga klagomål om hur illa miljörummet sköts – boende struntar i att 
sortera sopor i rätt kärl(eller alls!), kartonger som borde ha slängts på en miljöstation(fr. 
möbler och dylikt) står mitt i rummet och grovsopor ställs ner utan hänsyn.  
Vi har också fått klagomål från sophanteringen, som varje besök måste sortera om i våra 
kärl – detta debiteras föreningen och är en onödig kostnad! 
 
2 gånger om året beställs en container för boende att slänga sina grovsopor i – dusch-
väggar och dylikt ska slängas i den. Miljörummet är inte ett förvaringsutrymme utan allas 
ansvar att det sköts. 
 
Portdörrar 
Kontrollera en extra gång att en dörr går igen ordentligt efter dig. Just nu hamnar det lätt 
grus och smuts vid tröskeln som kan hindra att den stängs. 
Ta gärna en extra titt när ni går förbi våra ytterdörrar, så att de ser hela och stängda ut, det 
har den senaste månaden varit flera rapporter om inbrott i bland annat Tannefors. 
 
Nya portkoder 
I slutet av januari början av februari kommer samtliga portkoder att bytas. De delas som 
vanligt ut i brevlådan innan bytet sker. 
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