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Nya styrelsen. 

Här kommer presentation av den nya 
styrelsen: 

Ordförande- Inga Sundin 
Vice ordförande- Catalina Sandru 

Sekreterare- Helena Ek 
Studie/fritidsombud- Michael Wärner 

Ledamot- Marika Kejving? 
Ledamot- Peter Johnsson? 

Suppleant- Joel Ågren? 
Suppleant- Åsa Ekholm? 

 
Rökning på balkonger 

Om du eller dina gäster använder balkongen 

för att röka, så vill vi att ni visar hänsyn till 

grannarna bredvid vad gäller röken och också 

tar hand om fimparna själva. Tyvärr 

förekommer det att många bara kastar ut 

fimparna nedanför balkongerna, det ser  

inte trevligt ut och det kan också bli hälsofarligt 
om småbarn får tag på dessa.  

 
Ändring av stadgar 

Styrelsen har beslutat att föreslå föreningen att 

uppgradera stadgarna till 2011, version 5, vi 

behöver göra det utifrån en lagändring från 

2016. Vi kommer att behöva ha en stämma 

innan sista juni för att påbörja bytet till de nya 

stadgarna. Mer information kommer i 

trapphusen. 

 
Nyckelhantering i tvättstugorna 

Det förekommer att nycklar ”försvinner” som 
hör till de olika rummen i våra tvättstugor. Det 
är viktigt att du kontaktar vår vicevärd om du 
tappat bort en nyckel Lika viktigt är det om du 
hittar en hemma som varit borta, hör då också 

av dig. 
 

Garageinbrott 
Tyvärr har vi haft inbrott i garagen. Troligen har 

någon glömt att låsa sin garageport och de 
kom in den vägen. Vi vill göra er 

uppmärksamma på att känna efter att porten är 
låst när ni hämtat el parkerat bilen så 

minimerar vi risken med objudna gäster. 
 
 

   
Reklam/post 

När det ligger reklam eller annan post kvar 
uppe på brevlådorna eller hänger på 

elementen i trapphusen, så är det bra om vi 
hjälps åt att ta bort dessa. Det gäller dig också 
som fått någon post du inte vill ha, ta med dig 
den och lämna inte kvar den på fel ställe. Det 

ser inte trevligt ut och kan bli en brandfara. 
 

Ventilation 
Vi har mekanisk värmeåtervinning i våra 

lägenheter. En del tycker att det susar väldigt 
högt i frånluftsdonen och kan ibland därför 
stoppa in tygstycken eller liknande för att 

dämpa ljudet. Det är absolut inte tillåtet att 
göra så eftersom det påverkar hela systemet 
och ökar utsuget hos övriga boenden. Om du 

upplever problem med detta så kontakta 
istället Boservice. 

 
Matning av fåglar och djur 

Under vintern har det varit fler engagerade 
medlemmar som sett till att mata fåglar och 
andra djur ute på våra gårdar i föreningen. 

Tyvärr kan vi inte tillåta det då det drar till sig 
en hel del andra skadedjur som vi inte vill ha 

på våra gårdar. Så vi ber er att respektera 
detta inför nästa säsong. 

 
Styrelsen för HSB 47 Blixten 

önskar alla boende en Glad Påsk 
och en skön vår! 
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