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BLIXTNYTT 
 

 
 

När du ringar ordförande eller vicevärden 
När du vill kontakta ordförande eller vicevärden 
via telefon och de inte svarar, så var vänlig och 
lämna ett röstmeddelande om du vill ha kontakt 
med någon av dem. Det är också viktigt att du 

tänker på att inte ringa om småsaker tex hyra av 
parkeringsplats och liknande saker det får du ta 

med vicevärden när det är expeditionstid. 
 

Vagnar i tvättstugan och tvättider 

Det finns vagnar att använda när du tvättar  i 

tvättstugorna. Tänk bara på att se till att de 

kommer tillbaka till rätt rum igen, det ska finnas 

två i varje rum. Vi vill också påminna om att du 

respekterar tvättiderna, så du inte stör någon 

annans tvättid. 

Grävning på våra gator 
Vattenfall kommer under hösten/vintern gräva 

upp en del i vårt område, framför allt på 
Molngatan. Det är för att de ska byta ut 

fjärrvärmeledningarna. Det kan tyvärr ställa till lite 
besvär för oss boende. För de som också 

drabbas genom att bli av med parkeringen så 
ordnar vi en ersättnings plats. 

 
Garageportarnas låsning igen! 

Tyvärr så är det en del av er som hyr garage som 
fortfarande 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.   
 

Träden i föreningen 
Som en del säkert redan noterat så har ett träd 

tagits bort vid Blixtgatan/Gränbybilgata, det är för 
att trädets rötter hade vuxit in i avloppsrören som 
går där och då var vi tvungna att ta bort det. Det 

kommer även att tas bort en del träd på 
Molngatan som är i dåligt skick, men de träden 

kommer att ersättas med nya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uppställda portar och källardörrar 
Vi har noterat att det är en del portar och 

källardörrar som ställs upp i föreningen. Du får 
endast ställa upp dörrarna vid i och ur lastning 
tex, annars ska de absolut vara stängda. Vi har 
haft inbrott i källarförråd, vilket inte är kul för de 
som drabbas och det gör det lätt för tjuven att 
komma in. Tänk även på att vi tillsammans tar 
ansvar för att inte slösa på värmen i trapphus 
och källare, det blir snabbt utkyld när det står 

öppet. Så respektera detta så hjälps vi åt att hålla 
kostnaderna nere. 

 

Portlås 

Styrelsen arbetar med frågan om att installera 

portlås i föreningen. Vi har träffat några aktörer 

och kommer snart att ta ett beslut i frågan. Vi 

återkommer med mer information i nästa 

Blixtnytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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