
47 Blixten    
BLIXTNYTT 

 
Tänker du renovera 

Det är bra om du informerar grannar och även  
i trapphusen bredvid om att du ska renovera 
hemma och ungefär hur länge det ska pågå. 
Då behöver ingen fundera på vad eller vem 

som ”stör”. 
 

Ny kvartersvärd 
Vi har en ny kvartersvärd, han heter Zoran Ivis. 

Genom honom kan du hyra 
övernattningslägenheten eller låna den 

gemensamma lokalen. 
Hans telefontiden är måndag, tisdag och 

torsdag mellan kl.18.00- 20.00                       
på telefon 070-91 91 638, han läser även 

mailen då. 
kvartersvard.hsbblixten47@gmail.com 

 
Relinigen 

Arbetet med reliningen löper på. Du kommer 
att få en kallelse till en informationsträff när det 

är dags att relina i ditt hus. Det kommer att 
aviseras i trapphusen. Före det så kommer 

också en rörmontör och byter ut gamla 
gjutjärnsavloppen som några har, han 

informerar via anslag i trapphusen. 
 

Sopor i containrarna 
Du som kastar emballage och kartonger i 

containrarna behöver packa ihop de innan de 
läggs i. Det blir så mycket ”luft” annars och 

behöver tömmas oftare helt i onödan. 
 

Återigen behöver vi ta upp om parkering 
och bilkörning på gårdarna 

Det förekommer tyvärr både onödig bilkörning 
och fortsatt otillåtet parkerande på våra gårdar. 

Du får endast köra in på gården för i och 
urlastning och absolut inte parkera där.  

Vi uppmanar nu alla boende att ringa G4S på 
telefon 010- 222 24 41 och be de komma om 

du ser bilar som parkerar på våra gårdar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yoga i föreningslokalen 
Det kommer att starta yogakurs i 

föreningslokalen. Information kommer i 
trapphusen inom kort. 

 
Avgiftshöjning 

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften 
med 5 % från 1/1 2017. 

 
Garagen 

Då det har förekommit att det försvunnit saker 
från garagen, så vill vi att du ser till att det 

verkligen är låst när du stängt dörren. 
 

Fönsterbyten 
Styrelsen arbetar nu aktivt med frågan om 

fönster. Vi kommer inom kort att ta beslut om 
vilken entreprenör som kommer att anlitas för 

arbetet. Så fönsterbytena kommer att ske 
under nästa år. 

 
Våra trapphus 

I våra trapphus sätts det upp informations blad 
från olika firmor eller läggs reklam/tidningar 

kvar.  Det skulle vara bra om vi alla kan hjälpas 
åt att rensa bort sådant. Det för att de ska se 
lite trevligare ut och inte bli så skräpigt. Tänk 

på att om du inte vill ha reklam eller gratis 
tidningar så sätt en lapp på din brevlåda. 

 

Loppis 
Alla boenden är varmt välkomna att 

vara med på årets loppis som blir den 
9/10 kl.11.00-14.00 

 
Styrelsen för HSB 47 Blixten 

önskar alla boende en mysig höst! 
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