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Föreningslokalen 
Vi har förmånen i vår förening att du som 
boende kan låna vår föreningslokal helt utan 
kostnad när du ska ha någon större 
sammankomst. Tyvärr är det så att nu har en 
del möbler gått sönder, en del lämnar kvar 
andra trasiga saker eller skräp, en del städar 
inte efter sig. Ta vara på möjligheten att ha vi 
kan ha kvar lokalen att låna kostnadsfritt 
genom att du tar ansvar och talar om för 
kvartersvärden när något går sönder, lämna 
inte kvar saker och städa efter dig. På så sätt 
blir det mycket trevligare och vi behöver inte 
införa någon depositionskostnad eller 
hyreskostnad av lokalen.  
 

Relinigen 
Den 23 december så ska reliningen vara klar i 
alla lägenheterna. Arbetet kommer sedan att 
fortsätta under våren med relining av de 
stående stammarna i våra trapphus, under det 
arbetet så kommer de inte behöva ha tillträde 
till lägenheterna.  
 

Fönsterbyten 
Styrelsen har nu beslutat att vi kommer starta 
upp fönsterbytena under våren 2017. Vi 
kommer att anlita företaget Enomic för 
fönsterbytet, det är de som bytte våra 
balkongpartier vid förra fönsterbytet.  
Närmare information kommer då de har 
informationsträffar för boende.  
 

Loppis 
Stort TACK till alla som deltog på loppisen, det 
blev en trevlig eftermiddag tillsammans, trots 
blåst och kyla  

 
Övernattningslägenheten 

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för  
övernattningslägenheten till 150 kr per dygn. 
Det kommer att gälla från 1/1 2017. 
 

Motorvärmare 
Det är många som lämnar kvar motorvärmare 
kabeln i uttaget. Var snäll och gör inte det, det 
är en säkerhetsfråga! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Badrumsrenovering 
Efter att vi nu relinat avloppsrören så är det av 
vikt att du kontaktar vicevärden om du tänker 
renovera badrummet. Det är för att det finns en 
del som man behöver tänka på t.ex. anslutning 
golvavlopp mm.  
 

Avloppstopp 
Om du får stopp i avloppet använd inte 
propplösare, kaustiksoda eller liknande 
produkter då dessa inte är lämpliga för relinade 
rör eller för miljön. Vi vill  att du ringer till 
Boservice som får hjälpa dig istället. 

 
Ljustider 

Nu är det äntligen dags igen, att få tända 
levande ljus hemma och mysa. Här kommer 
lite tips: tänk på att inte ha brännbart material i 
ljusstakarna, lämna inte ljus utan uppsikt och 
sätt gärna en lapp på dörren med en 
påminnelse om att släcka ljusen när du går 
hemifrån. Kolla att din brandvarnare fungerar. 
Bra att ha hemma är också en brandsläckare 
och en brandfilt. 

 
 

Styrelsen för HSB 47 Blixten 
önskar alla boende God Jul och Ett 

Riktigt Gott Nytt År! 
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