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BLIXTNYTT 

 
Garagelåsen 
Du som har garage, tänk på att känna efter att 
låset verkligen ”gått i lås” det har funnits portar 
som varit olåsta vid fler tillfällen. 
 
Ny kvartersvärd igen! 
Eftersom vår nuvarande kvartersvärd flyttat   
så behövde vi någon ny, styrelsen har gett      
Kent Cramnell uppdraget som ny kvartersvärd. 
Telefontid till kvartersvärden är onsdag-
fredag mellan kl.18.00–20.00, sms och mail 
läses dagligen. 
kvartersvard.hsbblixten47@gmail.com  
 
Vid renovering 
Det är du som lägenhetsinnehavare som har 
ansvar att se till att även trapphuset städas  
om det blir smutsigt när det fraktas ut 
byggsopor i samband med renovering. Du  
har också ansvar för att material som läggs 
utanför porten fraktas bort snarast. 
 
Höjning av avgifter 
Styrelsen har beslutat att höja avgiften för 
parkeringar och garage från den 1/1 2015, 
detta har inte gjorts sedan     . Nya avgiften  
för garage blir 300 kr och för parkering 200 kr 
  
Skadegörelse 
Tyvärr har föreningen drabbats av en del 
skadegörelse. Det är någon som har rispat på 
ett stort antal av rutorna i våra portar. Styrelsen 
har polisanmält detta. Vi hjälps åt att ha extra 
koll på det som inte verkar vara som det ska. 
 
Portarna 
Det är viktigt att vi låter bli att ställa upp 
portarna, även om du störs av röklukt, matos 
eller annat så är det endast tillåtet att vädra ur 
trapphuset snabbt om det uppstått obehaglig 
lukt. Här ber vi återigen om att vi hjälps åt att 
stänga portar och det gäller även källardörrar 
som står öppna i onödan. 

  
Juletid, julefrid! 
Passa på att testa din brandvarnare nu, är 
speciellt bra i juletid då vi har många levande 
ljus hemma. Ett bra tips är också att sätta upp 
en lapp vid ytterdörren med en påminnelse om 
att släcka ljusen när du går hemifrån. 

 
Parkering på gårdar 
Det förekommer både onödig bilkörning och 
parkerande på våra gårdar. Du får endast köra 
in på gården för i och urlastning och absolut 
inte parkera där. Ring gärna G4S på telefon 
018-23 04 84 och påtala om någon har 
parkerat på gården eller annat otillåtet ställe. 
.  
Sopsorteringstips!  
Här kommer en del tips på hur du bör sortera: 
I komposten: 
Matrester, fruktrester, grönsaksrester, 
kaffefilter med sump, tepåsar, ofärgat 
hushållspapper. Fett från matlagning torkas 
upp med hushållspapper och läggs i 
komposten, matlagningsolja hälls tillbaka i 
flaskor och lämnas till återvinningen (det spar 
också på våra köksavlopp). 
I brännbara: 
Dammsugarpåsar, blöjor, snus och fimpar, 
kattsand, kuvert, gummi. 
Återvinningsstationen: 
Här lämnas förpackningar, som till 
exempel konservburkar, ketchupflaskor, 
glasburkar, mjölkförpackningar, 
plastpåsar och tidningar. 
I vår container: 
Grovsopor, alltså metall, trä, trädgårdsavfall, 
julgranar, rivningsavfall och det som inte får 
plats i vanliga brännbara. 
Övrigt: 
Lämnas på Återvinningscentraler eller 
miljöstationer. 

 
 

Styrelsen för HSB 47 Blixten önskar 

alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! 
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