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Avgiftshöjning 

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på 
3% från den 1 januari 2019. Vi väljer att göra 

en höjning inför nästa år, då det bl.a. tillkommit 
arbeten som föreningen är tvungna att göra. 

En del är också eventuellt framtida installation 
av portlås i föreningen. En annan del är också 
fjärrvärmen som kommer att bli dyrare under 

nästa år. 
 

Översvämningen 
Övernattningslägenheten- det upptäcktes 

också fuktskador i duschen där efter 
översvämningen. Så det betyder att den 

kommer att vara avstängd en ganska lång 
period framöver. Tyvärr så medför 

översvämningen en hel del extra kostnader för 
föreningen framöver, då inte försäkringen 

täcker våra kostnader.  
 

Fönster i tvättstugorna 
Ibland blir det väldigt varmt i tvättstugan och då 
väljer en del att ställa upp fönsterna, vilket är 
helt naturligt. Men du måste komma ihåg att 

stänga fönsterna efter dig när du är klar 
 

Relining av Proline 
Nu är all relining klar i föreningens fastigheter. 

Allt har gått planenligt.   
 

Störning 
Om du tycker att en granne stör på något sätt 
så rekommenderar vi att du i första hand själv 
tar kontakt och försöker lösa problemet. Om 
det inte fungerar så kan du som steg två ta 

kontakt med Svenska Störningsjouren telefon:   
 

OBS! Kompost i rätt behållare 
Vii har en del problem med att boende lägger 

komposten i brännbara istället för 
kompostkärlen i soprummen. Styrelsen 

diskuterar om vi kanske kommer att behöva 
låsa sopluckorna i trapphusen, så att boende  

måste gå ner till soprummet och då 
förhoppningsvis lägga komposten i rätt kärl. Vi 
återkommer med mer information när vi ser om 
det räcker med den här uppmaningen eller om 

problemet kvarstår. 
 

 

 

 

 

 

Förvaring i trapphus 

Det förekommer att en del boende 

har/förvarar olika saker i trapphusen, 

som t.ex blomkrukor, barnvagnar, 

dörrmattor mm Det är helt förbjudet att 

ha saker på golvet på grund av att det 

ska vara helt fritt och framkomligt om 

det skulle bli rökfyllt i trapphuset. Det 

enda styrelsen har gett tillåtelse till att 

förvara i trapphuset är rullatorer som 

ska vara hopfällda vid förvaring. 

 

Styrelsen för HSB 47 Blixten önskar 
alla boende en riktigt  

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


