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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du läsa om: Parkering på Stuterivägen, tips i 
ditt boende, gruppavtal Comhem och serviceavtal för fjärrvärme 
Parkering på Stuterivägen 
Efter flera påstötningar till ansvariga i Helsingborgs stad har vi nu fått svar 
på vilka P-bestämmelser som gäller på Stuterivägen. Svaret är entydigt: 
Det är inte tillåtet att parkera längs Stuterivägen utanför de lägenheter som 
finns där. Ytorna betraktas som uppfarter och gång-, cykelväg. På sådana 
ytor råder p-förbud. Endast kortvarig lossning och lastning på egen uppfart 
kan tillåtas av parkeringsövervakningen. 

Det finns platser för uthyrning på föreningens p-plats och du kan även låna 
kortvarig gästparkering vid behov. Tillstånd söks hos ordförande. 

Comhem 
Styrelsen har tagit in offert från Comhem på ett s.k. gruppavtal. Avtalet kan 
vara ekonomiskt fördelaktigt med vi i styrelsen vill inte själva ta beslutet. Vi 
kommer att kalla till en extra stämma under våren i denna fråga. 

Fjärrvärme 
Flera medlemmar har fått erbjudande från Öresundskraft om serviceavtal 
på fjärrvärmeväxlaren. Styrelsen har tagit in offert på en samlad 
upphandling för service på samtliga 26 anläggningar. Vi har beslutat att inte 
teckna något gemensamt avtal då detta inte var tillräckligt fördelaktigt. Du 
får själv avgöra om du vill teckna avtal för din växlare. 

Tips i boendet 
Det är många bostadsrätter som bytt ägare sedan första inflyttning. Vi 
hälsar alla nya medlemmar välkomna. Här kommer en repetition på 
boendetips. 

• Varmvatten. Det är kanske någon som missat den lilla svarta 
knappen på baksidan av reglaget på vattenkranen. Tryck in denna 
för varmare vatten och högre flöde. 

• Filter till ventilationen. Föreningen kommer även i år köpa in filter 
till samtliga ventilationsaggregat. Du får besked när de levereras. 

• Köksfläkten. Om du får ett blinkande ”F” i displayen kan du släcka 
detta genom att hålla on/off-knappen intryckt några sekunder. 
Filterna kan du diska i diskmaskinen. 

• Avfallshanteringen fungerar bra men några missar att fälla ihop 
papplådorna. Görs detta behöver vi inte betala för att frakta ”luft”. 
Allt avfall du är osäker på ska läggas i restavfallet. Behållare är just 
behållare. Andra saker av plast eller metall ska läggas i restavfallet. 

• Någon/några, troligen utomstående, slänger portionssnus på 
marken. Tänk på att dessa inte bryts ner utan förblir liggande. 

Styrelsen önskar alla en härlig ljus och varm vår! 

Kontakt 
Du når styrelsen enklast via 
ordförande Matz Svensson,  
Stuterivägen 67 E eller per e-post 
till matz.svensson@telia.com  
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss. Föreningens hemsida är: 
https://larodhage.hsbbrfwebb.se 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel, inklusive garantifrågor, ska 
anmälas till felanmälan. Ring HSB 
Boendeservice tel 042-19 95 90. 

Felanmälan har personlig service 
dygnet runt.  

Felanmälan kan även lämnas på 
Internet – www.hsbnvs.se och län-
ken ”Felanmälan”. 

Även om många saker ryms inom 
garantin vill vi göra dig uppmärk-
sam på att det kan vara en del fel 
som den boende själv ska svara 
för (= åtgärda och betala) enligt 
stadgarnas §§ 31 och 32. 
 
Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har följande samman-
sättning: 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Torbjörn Larsson, ledamot 

Administrativ förvaltning 
Vår förening köper administrativ 
och teknisk förvaltning från HSB 
Nordvästra Skåne. 

Har du frågor angående avgifts-
avier, autogiro mm kan du kontakta 
HSB på tel 042-19 95 00 eller  
e-post info@hsbnvs.se  
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens 
valberedare. Camilla är 
valberedningens ordförande. 

 


