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Portlås 
Under januari så startar arbetet upp med 
att installera portlås i våra entréer. Det är 
låsföretaget Certego som fick i uppdrag 

att utföra installationerna. De kommer att 
starta i husen som ligger närmast 

Gränbyskolan. Det kommer också att bli 
digitala bokningstavlor i tvättstugorna 

framöver. Certego kommer att informera 
mer kring deras arbete med 

installationerna och hur det kommer att 
fungera för dig som boende. 

 
Samlingslokalen 

Vår samlingslokal har nu fått en 

uppfräschning på vissa delar av ytskikten. 

Styrelsen har även beslutat att från och 

med den 1 januari 2020 så kommer vi ta 

ut en avgift på 100kr för varje tillfälle 

någon vill låna lokalen.   

 

Övernattningslägenheten 

Styrelsen har beslutat att från den 1 

januari 2020 höja avgiften från 150kr/natt 

till 200kr/natt när någon vill boka den för 

övernattningsgäster. 

Garageportarna och låsning 
Boende noterade en man som gick och 

drog i handtagen till garageportarna. Han 
försvann fort när han blev 

uppmärksammad. Så det är väldigt viktigt 
att du ser till att din garagedörr är låst, så 
vi slipper objudna gäster i våra garage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bränder 
Vi har haft två bränder i föreningen, en i 
containern vid Stormgatan och en i ett 

trapphus. Var uppmärksamma om ni ser 
att det verkar vara obehöriga som rör sig i 

vårt område. 
 

Förslag till årsstämman 
Har du något förslag eller idé som du vill 
ta upp på årsstämman? Du behöver i så 

fall lämna in en motion till styrelsen 
senast den 31/12 2019. 

  
Julmyset 

Att få tända ljus och mysa hör julen till. 
För att undvika risk för brand, så är ett 

bra tips att ha en påminnelse på insidan 
av ytterdörren om att släcka ljusen när du 

går hemifrån. Passa också på att titta 
över era brandvarnare och kanske även 

investera i en brandsläckare och en 
brandfilt till hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för HSB 47 Blixten önskar 

alla boende en trevlig jul och 

nyårshelg! 

 

 

 

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