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Nya styrelsen 
Så här ser nya styrelsesammansättningen ut: 
 
Ordförande- Inga Sundin 
Vice ordförande- Ann-Christine Johansson 
Sekreterare- Helena Ek 
Ledamot- Ulf Persson 
Ledamot- Catalina Sandru 
Ledamot- Git Hansson 
Suppleant/Studie och fritidsledare-         
Michael Wärner 
Suppleant- Maria Nordholm 
HSB representant- Göran Johansson 
 

Bastun 
Det har under flera tillfällen förekommit att 
någon/några har använt den gemensamma 
bastun utan att ha bokat. De som varit där    
har rökt därinne, skräpat ned och till och 
med kräkts i bastun osv. Detta måste vi 
självklart komma till rätta med nu. Det är 
bra om alla som bor i närheten är 
uppmärksamma på vilka som rör sig där i 
kring och om det är något som verkar 
konstigt, hör i så fall av er till någon i 
styrelsen eller vicevärden. Styrelsen 
beslutade att stänga bastun tillsvidare och 
ta fram nya rutiner för nyckelhanteringen.   
 

Reliningen 
Reliningen av de stående stammarna har nu 
påbörjats. Ni påverkas genom att vattnet 
kommer att stängas av en dag i ert trapphus 
och att de som utför arbetet kommer att 
behöva komma in i alla lägenheter för att 
tömma toaletterna på vatten, samt sätta skyltar 
vid diskhon så att ingen kan spola av misstag. 
Mer information kommer när det närmar sig för 
ert trapphus. 
 

Städning i tvättstugorna 
Det blir så mycket trevligare för alla som 
kommer efter dig och ska tvätta om det är 
städat och då vill man förhoppningsvis också 
lämna den så till nästa boende som ska 
tvätta 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Trapphus 
Tyvärr så behöver vi återigen påminna boende 
om att det är absolut förbjudet att ha t.ex. 
dörrmattor, skoavtorkare eller annan förvaring 
av föremål i våra trapphus, på grund av 
brandsäkerheten. Det enda som är tillåtet är 
förvaring av rullatorer eller rullstolar. 
 

Bostadsrättstilläggsförsäkring 
Bra att veta är att du/ni som bor i HSB 47 
Blixten har en Bostadsrättstilläggsförsäkring 
via föreningen, den är ett komplement till den 
egna hemförsäkringen som du/ni har. 

 

 
 

Styrelsen för HSB 47 Blixten 
önskar alla boende en skön vår! 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsida: www.uppsala.hsb.se/47blixten/ 
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