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Nya styrelsen. 

Här kommer en presentation  
av nya styrelsen: 

Ordförande- Marika Kejving 
Vice ordförande- Carl-Henrik 

Ahlberg 
Sekreterare- Helena Ek 

Studie/fritidsombud- Inga 
Sundin 

Ledamot- Joel Ågren 
Ledamot- Michael Wärner 

Suppleant- Catrin Johansson 
Suppleant- Åsa Ekholm 

 
Sopor på rätt ställe 

Det är viktigt att du att lägger 
kompost och brännbart var för 

sig i rätt kärl. Du behöver också 
tänka på att inte slänga 

kartonger som ej är ihop vikta i 
brännbart, tex bag in box, 

postorder kartonger mm. Det 
gör att kärlen fylls upp fortare 
och även att det är en stor risk 

att de stoppar upp i 
sopnedkasten. Det finns en 

återvinningsstation vid 
Liljeforstorg där du kan lämna 
in kartongerna. Vi har också 

förmånen att ha två containrar i 
föreningen för grovsopor, där 

kan du lägga mer skrymmande 
kartonger. 

 
 
 
 

Övernattningslägenheten 
När du hyr lägenheten för dina 
gäster, tänk då på att den är 

endast avsedd för max 4 
personer per natt. Den som bor 

där tar med sig egna 
sängkläder. 

 
Postboxarna 

Du som boende är ansvarig för 
att tömma din postbox med 
jämna mellanrum. Det blir 

problem att lägga i post då den 
är överfull. 

 
 

 
 

Styrelsen för HSB 47 
Blixten önskar alla 
boende en riktigt  

härlig vår! 
 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

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

 

                  Se baksidan  

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


Information om 
portlåsen! 

 

• Viktigt att alla lämnar 
in Enkäten som 
delades ut, där du 
fyller i tabellen och 
sedan lämnar in den 
omgående till 
vicevärds expedition. 

 

• Alla får 4st taggar per 
lägenhet, behöver du 
extra taggar så får du 
beställa det själv och 
även stå för 
kostnaden. Uppge 
bara telefonnummer till 
de som bor i 
lägenheten. 

 

• Portarna kommer att 
vara låsta dygnet runt. 
Du kommer endast in 
med tagg i porten. 
Låsen kommer att vara 
kvar under en 
övergångsperiod för 
att sedan tas bort. 
 

 

 

• Vad gäller tagg till 
Hemtjänst eller dyl. så 
ansvarar man själv för 
det. 

 

• Taggarna kommer att 
ge dig tillträde till de 
utrymmen som du idag 
har tillgång till. 

 

• Övernattningslägenhet
en och 
samlingslokalen 
kommer 
kvartersvärden att ha 
taggar till när man hyr 
någon av dom. 

 

• Det kommer att vara 
en inkörningsperiod 
under vecka 22-23 och 
sedan ska det 
preliminärt klart till 
vecka 24. 

 

• Mer information 
kommer ca vecka 20. 

 
 
 
 


