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Översvämning i källare 
Föreningen drabbades av översvämningar i 
vissa av våra källare vid skyfallen som kom i 

slutet av sommaren. Vår 
övernattningslägenhet och vicevärdsexpedition 

drabbades också. Det är bra om du som har 
förråd i källaren bygger upp en bit och inte har 
saker står direkt på golvet, på så sätt kan du 

förebygga risken för fuktskador på dina 
ägodelar. 

 
Fest, renovering eller annat som låter 

Om du tänker ”låta lite över det vanliga” så var 
snäll och visa hänsyn mot dina grannar. Det är 
inte tillåtet att störa efter kl.22 på kvällen. Men 
att visa hänsyn kan ju också t.ex. betyda att du 

kanske inte dammsuger kl. 7 en 
lördagsmorgon eller att du inte startar upp 

borrmaskinen kl.21 en vardagskväll. Ska du ha 
fest av något slag så är det alltid bra att 

informera sina grannar innan, t.ex. genom lapp 
i trapphuset. 

 
Relining av Proline 

Det är av stor vikt att du som bor i källarhusen 
respekterar kraven från Proline vid reliningen. 
Du har tydlig information i trapphusen för vad 

som gäller. 
 

Energiåtgång 
Styrelsen har fått ta del av information om hur 

det ser ut med energinivåerna vad gäller 
värme och varmvatten. Det är en märkbar 

skillnad och vi har sänkt kostnaderna något. Vi 
kopplar detta till byte av fönster och reliningen. 

 
Kompost i rätt behållare 

Du behöver tänka på att lägga komposten i de 
kärl som är avsedda för det. De som har i 

rummet bredvid porten lägger i de bruna kärlen 
och de som har fristående lägger i uppmärkt 

behållare. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartonger i soprummen 

Det förekommer att boende lägger hela 

kartonger i kärlen för brännbart eller 

ställer in kartonger i soprummen. Tyvärr 

blir det väldigt mycket ”luft” i kärlen och 

de vanliga soporna får inte alltid plats i 

då. Du behöver hjälpa till genom att gå 

med kartongerna till återvinningen eller 

om det är större emballage så kan du 

lägga dessa i våra containrar. 

 

 
Styrelsen för HSB 47 Blixten 
önskar alla boende en härlig 

höst! 

 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 
 

http://www.uppsala.hsb.se/47blixten/

