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Tvätt kolvar 
En del av er boende har dubbla låskolvar för 

bokning av tvättider. Det är inte tillåtet att 
använda båda utan endast en eftersom du 

endast kan boka en tvättid i taget. Vi kommer att 
se över bokningstavlorna och om vi hittar dubbla 

låskolvar så tas den ena bort. 
 

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, det gäller också om du lånat över 

till en annan gård. Tänk också på att det ska 

även ute på gårdarna vara tyst efter kl. 22.00. 

Glas krossning 
Tyvärr har vi haft en del glaskrossning i 
föreningen under våren. Troligen är det 

ungdomar som gör detta. Ha gärna extra koll på 
vilka som vistas på gårdarna och vad de gör. Tips 

är att röra sig ute på balkongen eller att man 
säger hej när man går förbi, det kan göra att det 
känns ”obekvämt” och då kanske ungdomarna 

hellre lämnar området. 
 

Garageportarnas låsning 
Det har varit inbrott och skadegörelse i en av 

våra garagelängor, väldigt tråkigt för de boende 
som drabbades. Tyvärr så är det en del av er 

som hyr garage som inte låser garageporten när 
ni lämnar garaget. Det får inte överhuvudtaget 
förekomma att man slarvar med detta, du som 
hyr har ansvar för att det är låst när du lämnar 

garaget. Om du tycker att ditt lås är krångligt att 
låsa på något sätt så kontakta vicevärden i så 

fall, så kan det åtgärdas. 
 

Grillning på balkong 
För dig som tycker om att grilla, så finns det 

trevliga grillplatser i föreningen att använda. Tänk 
på att ta med dig skräpet därifrån när du är klar. 
Vill du grilla på den egna balkongen så är det 

endast tillåtet att använda el grill. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Basketkorg 
Den basketkorg som sattes upp på gården 

mellan Molngatan och Stormgatan gick ju tyvärr 
sönder. Men det kommer snart att monteras upp 

en ny som vi hoppas ska glädja många. 
 

Loppisen 
Styrelsen vill tacka alla som kom förbi och 

besökte loppisen i lördags. Vi tackar också de 
tappra försäljarna som ställde upp sina bord, det 
gick ju tyvärr lite trögt med försäljningen. Men det 

bjöds i alla fall på grillkorv och dricka till alla 
närvarande och det blev många härliga samtal 

och skratt i solskenet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för HSB 47 Blixten önskar alla 
boende en  

Glad midsommar! 
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