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Hej Medlem  

 
Styrelsen har under sommaren konstaterat att reglerna för yttre 
förändringar i föreningen behöver regleras bättre. 
 
Styrelsen ansvarar för föreningens yttre och att den karaktär som vårt 
område har bevaras och vårdas. 
 
Det är styrelsens vilja att de principer som diskuterades vid en av 
föreningens första stämmor efter inflyttning ska gälla även fortsättningsvis. 
Det vill säga att det ska vara möjligt för den som så önskar att göra vissa 
förändringar eller tillägg i den yttre miljön för sin egna trivsel. 
 
Som exempel kan nämnas trädäck, stenläggning, pergola, staket, yttre 
solskyddsgardiner mm. 
 
För dig som vill göra någon förändring eller tillägg gäller följande regler: 
 

• Tillstånd ska alltid sökas skriftligen hos styrelsen. Till ansökan ska 
bifogas en välliknande ritning som visar vad ansökan avser 

• Inga åtgärder får vidtas före styrelsens godkännande och att ett 
skriftligt avtal upprättats och undertecknats av båda parter 

• De åtgärder som genomförs får inte hindra föreningens möjligheter 
att genomföra framtida nödvändigt underhållsarbete 

• I det fall hinder föreligger är det bostadsrättshavarens ansvar att 
föreningens underhållsarbete kan genomföras. Här avses bland 
annat: 

o Fasadtvätt eller fasadmålning 
o Övrigt målningsarbete, rensning av hängrännor mm 
o Fönsterbyte 
o Spolning av avloppsledningar 
o Eventuella nödvändiga markarbeten 

Till sist vill vi påminna alla berörda att de häckar som finns ska skötas och 
klippas. Du som har häck som står intill förrådsväggen ska klippa häcken 
så att den inte ligger an mot träfasaden eftersom träet tar skada av detta. I 
värsta fall kan det leda till att träet i fasaden måste bytas (= dyrt underhåll). 
 
 
 
Slutligen önskar vi alla boende en trivsam och skön sommar 
 
Styrelsen 
 

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

Vi vill göra dig uppmärksam 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. 

 

 


