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Avtackning 

Styrelsen har nu avtackat Erik Bernhardsson 
för alla år han varit vicevärd och framför allt för 

hans stora engagemang för HSB 47 Blixten. 
Han förärades ett presentkort och en stor 

bukett blommor ifrån alla oss medlemmar i 
föreningen.   

 
Underhåll av lägenheten 

Vem ska underhålla vad i din bostadsrätt? 
Enkelt kan man säga att allt synligt är 

innehavarens ansvar och det som är dolt är 
föreningens ansvar. Det finns för dig som är 
intresserad och vill veta mer information hos 

vicevärden, man kan också söka på nätet och 
hitta information bl.a. hos HSB.  

 
Enkäten gällande fönster 

Enkäten som genomförts angående 
fönsterbytena. Det blev ett bra utfall överlag, 

att de flesta var nöjda med helheten av 
fönsterbytet. 

 
Störningar i din trapp 

Som boende i en bostadsrätt så hör vi ibland 
våra grannar på lite olika sätt och det är helt 
normalt i flerfamiljshus. Men ibland kan det 

hända att du blir störd, kontakta då din granne 
själv först och tala om vad du upplever. Hjälper 
inte det så notera ned vad som stör och vilka 

tider det sker och kontakta sedan styrelsen. Vi 
vill absolut inte att du sätter upp anonyma arga 
lappar i trapphusen, det ses som oseriöst och 
styrelsen tar avstånd från sådant beteende. 

 
Paraboler 

Om du tänker montera upp en egen parabol så 
måste du kontakta vicevärden, så du får veta 

vilka regler som gäller i vår förening. 
   

Kallare inne 
Har du/ni som boende upplevt kallras eller att 

det är dragit vid de nya fönsterna som 
monterades in. Om så är fallet skriv ned ditt 

namn, adress och hur många fönster det gäller 
på en lapp och lägg i vicevärdens brevlåda 

eller maila på www.uppsala.hsb.se/47blixten/ 
senast den 31/12 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Markis till våren 
Det finns broschyrer att titta i som ligger hos 
vicevärden om du är intresserad av att köpa 

markis eller persienner till din lägenhet. 
 

Uppställda källardörrar 
Det händer ibland att det har ställts upp dörrar 
till källaren, en del har också lyft av ”armen” till 
dörrstängaren. Det är inte bra att dörrarna står 
öppna eftersom obehöriga kan ta sig in eller att 
djur hittar in i källaren. Så tänk på att se till att 

dörrarna är stängda. 
 

Julmyset 
Att få tända ljus och mysa hör julen till. Bra tips 

är att ha en påminnelse på insidan av 
ytterdörren om att släcka ljusen. Passa på att 

titta över era brandvarnare, kanske också 
investera i en brandsläckare och en brandfilt. 

 
 

Styrelsen för HSB 47 Blixten 
önskar alla boende en riktigt God 

Jul och ett Gott Nytt År! 
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