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Äntligen grilltider 

Hoppas att många av er kommer att använda 
grillarna i sommar. Tänk bara på att du städar 
upp efter dig och tar med dina sopor därifrån 
när du går. Och vill du grilla på din balkong så 

är det el grill som gäller. 
 

Fönsterbyten 
Utifrån att många medlemar önskat att vi byter 
ut fönstren, så arbetar nu styrelsen med frågan 
Balkongpartiet är redan bytt så det handlar om 

resterande fönster. Planen är att göra detta 
under nästa år, vi återkommer när vi har mer 

information i frågan. 
 

Paraboler 
Vid uppsättning av parabolantenn ska kontakt 

alltid tas med vicevärden. 
 

Målning av takfotsbrädor 
Just nu pågår arbetet med att måla om 

takfotsbräderna. Det kan innebära att det 
kommer någon på en skylift utanför ditt fönster. 
Vi passar också på att måla om alla soprums 
dörrar enligt motion från årsmötet, i samma 

veva tog vi även källardörrarna. 
 

Gårdsloppis 
Styrelsen kommer att arrangera ett 

”Gårdsloppis” under sensommaren. Det är ett 
trevligt tillfälle att träffa alla boende i föreningen 

och samtidigt förena nytta med nöje. Vi 
återkommer med mer information om var och 

när på anslag i trapphusen. 
 

Tvättstugan 
När du lånar tvättvagnarna för att ta tvätten till 
torkrummet, var då snäll och ställ sen tillbaka 

den i tvättstugorna. 
Vi vill också påpeka att det är i grovtvätten du 

ska tvätta mattor, absolut inte i de vanliga 
maskinerna de är inte avsedda för det. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parkering och bilkörning på gårdarna 
Det förekommer både onödig bilkörning och 

parkerande på våra gårdar. Du får endast köra 
in på gården för i och urlastning och absolut 
inte parkera där. Ring gärna G4S på telefon 

018-23 04 84 och påtala om någon har 
parkerat på gården eller annat otillåtet ställe. 

 
Ändrade städrutiner under sommaren 
Under juni- augusti så kommer städet av 

trapphusen se ut så här: varannan vecka så 
städas endast entrén och varannan vecka så 

städas hela trapphuset. 
 

Storstäd 
Vi har beställt storstäd utav alla våra 

tvättstugor framöver. 
 

Vicevärdens öppettider i sommar 
Vicevärds expedition kommer att ha ändrade 
öppettider under sommaren mellan 1/6- 31/8. 

Tiderna kommer att anslås på dörren till 
expeditionen. Vicevärden kan nås på telefon 

018- 22 64 60 under dagtid. 
 

Viktigt att veta!! Under vecka 30-33 har 
vicevärden semester och då får ni vid akuta 

ärenden kontakta BoService istället via 
webben på boservice.se eller ring på telefon 

018- 18 74 01 
 

 
Styrelsen för HSB 47 Blixten 

önskar alla boende en lagom varm 
och framför allt skön sommar! 
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