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47 Blixten    
BLIXTNYTT 

 
 

 
Trafik på ”gångvägar” 

Det förekommer ofta att både boende och 
många andra åker till Liljeforstorg, Lidl och 

skolorna via ”gångvägarna”. Styrelsen har varit 
i kontakt med Uppsala Kommun och de säger 
att vi inte får sätta upp hinder där, utan det ska 

vara en framkomlig väg. Så vi kan bara 
uppmana alla boende att använda bilvägen för 

att ta sig runt dit. 
 

Basketkorg 
Det har satts upp en basketkorg på gården 

mellan Stormgatan och Molngatan, vi hoppas 
att den kan vara till glädje för många av er. 

 
Ute dusch i sommar 

Om det blir flera varma härliga dagar i sommar 
så kan du svalka dig i vår utedusch som finns 
på gården mellan Stormgatan och Molngatan. 

 
Tips när du grillar 

Du som väljer att använda egen grill använd 
helst de avsedda platserna för grillning. Om 

det inte går, tänk då på att inte placera den för 
nära intill huset. Det kan vara väldigt störande 
med os och lukt från grillen för dina grannar.  

.   
Extra stämma 

Onsdagen den 27/6 kl.19.00 i samlingslokalen 

på Molngatan 25  

Bakgrund: den 1/7-16 så trädde ett antal 

ändringar i lagen om ekonomiska föreningar i 

kraft. Huvudsakligen är det en språklig och 

strukturell förändring som gjorts. För dig som 

vill veta mer så finns stadgarna med de 

förändringar som blir, på vår hemsida eller i 

pappersutskrift att läsa på expeditionen. För 

vår förenings del innebär det att vi behöver 

påbörja arbetet med att gå över till de nya 

stadgarna senast den sista juni i år. Det 

behövs två stämmobeslut för att anta de nya 

stadgarna, varav ett nu och nästa blir på 

ordinarie årsstämma i februari 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Felparkerade bilar 

Det är fortfarande ett problem med att 

boende parkerar bilar på gårdar och 

andra ställen där det inte är tillåtet. 

Du får gärna ringa själv till 

parkeringsbolaget AVARN Security på 

telefon 010- 222 24 70 och informera 

om det är någon som parkerat felaktigt. 

 

Kvartersvärd 

Kvartersvärden har semester v 27-30 

så var ute i god tid om ni vill boka lokal 

eller lägenheten 

 

Vagnar i tvättstugorna 

Det finns vagnar i varje tvättstuga, om 

du använder den i något av de andra 

rummen så var snäll och se till att den 

kommer tillbaka till rätt tvättstuga. Det 

ska alltså finnas två vagnar i varje rum. 

 

Portabla sittgrupperna  

Tanken med våra portabla sittgrupper är 

att det ska finnas två på varje gård och 

då en sittgrupp på varje sida om mitten 

gångvägen på gårdarna. Så om du 

flyttar på någon sittgrupp ”till fel sida” så 

var snäll och se till att den kommer över 

på rätt sida igen.  

 

Relining källare 

Arbetet påbörjas 6 aug och avslutas 30 

nov mer info anslås i de trapphus som 

berörs 

Styrelsen för HSB 47 Blixten önskar 
alla boende en underbar sommar! 
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