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Elementrör 

Styrelsen har bestämt att vi passar på att 
inspektera alla elementrör i samband med 

fönsterbytena. 

 
Källargången på Molngatan 10–16 
Det verkar vara ett fortsatt problem i 

källargången, vi tror det hör ihop med de som 
varit i bastun tidigare och stökat. Det är troligen 

ungdomar som vistas därnere, det har rökts, 
kastas skal från solrosfrön, trasiga lampor mm. 
Vi från styrelsen försöker att gå igenom där lite 

då och då, men vi har inte träffat på några 
obehöriga än så länge. Vi behöver hjälpas åt 

för att få bukt med detta, dels är det en fara för 
brand och sen en oro för allmän förstörelse 

och inbrott. Vi hoppas nu att du som ser något 
eller vet vilka som vistas där kontaktar 

styrelsen. 
 

Sopsorteringen igen  
Kärlet för brännbart blir överfyllt och 

soppåsarna samlas i röret, detta är ett problem 
i många trapphus i föreningen. Det betyder att 
när renhållningsarbetarna drar ut kärlet för att 
tömma det så ramlar påsarna ned på golvet 

och blir sedan liggande där. Det är inte 
renhållningsarbetarnas uppgift att ta upp dom, 

så de blir tyvärr kvar på golvet. 
Vi vill att ni nu tänker efter och sorterar 

soporna på ett bra sätt, alltså ska bara det som 
är brännbart läggas i sopnedkastet, kompost 
till kärlet för kompost i soprummet, kartonger, 

glas, metall och plast lämnas vid 
återvinningsstationerna som finns i 

närområdet, närmast är vid Lidl. 
 

Vinbärsbuskar 
På våra gårdar så finns det många 

vinbärsbuskar planterade. De är till för oss alla 
som bor här, så det är bara att passa på och 

plocka när de mognat  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fönsterbytet 
Förbesiktning har gjorts av fönstren på 

Gränbybilgata 10–12 och Stormgatan 2–8, det 
ser överlag bra ut. Det kommer att delas ut en 
enkät där de är färdiga med fönsterbytet. Det 
är väldigt bra om så många som möjligt tar sig 

tid att svara på den.  
 

Härliga grilltider 
Nu har äntligen sommaren kommit och vi kan 
återigen använda våra grillplatser. Hoppas att 
det blir tillfälle för många härliga grilldagar i 

sommar. Kom bara ihåg att städa upp efter dig 
och ta med dig skräpet därifrån. 

 
 
 

Styrelsen för HSB 47 Blixten 
önskar alla boende en underbart 

fin och skön sommar! 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


