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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du läsa om vårstädning, Comhem, asfalt på 
gångvägar, avfallskostnader, filter till ventilationsaggregat, spotlights 
i badrum, brevlådor och ljuspollare. 
Vårstädning  
Snart är våren här och då brukar kreativiteten blomstra även hos oss 
boende. Tänk på att om du ska göra några förändringar utanför lägenheten 
så fråga styrelsen först för säkerhets skull. Oftast är det helt ok men det är 
ju tråkigt om man måste göra om, vilket har hänt. 

Comhem 
Comhem meddelar att de slutar sända ut analog TV-signal den 26 maj. Det 
är grundutbudet som finns i våra antennuttag som berörs. Du som använder 
dig av detta måste ha en TV som klarar att ta emot digital signal efter den 
26 maj. De flesta moderna TV-apparater (efter 2008) klarar detta. Om din 
TV inte gör det måste du antingen sluta titta på TV, byta TV eller köpa till 
en liten digitalbox. Finns att beställa från Comhem för drygt 500 kr. Detta 
gäller inte dig som tar emot TV via extratjänsten Comhem TIVO. 

Asfalt på gångvägar 
Styrelsen har beslutat att ta in offerter på asfaltering av grusgångarna i vårt 
område. I bästa fall ska arbetet vara avklarat innan sommaren. Kostnaden 
kan vi ta ur den befintliga kassan. Jobbet kan innebära vissa störningar men 
vi kommer att få betydligt bättre gångvägar som dessutom är billigare i drift. 

Avfallskostnad 
Vi tjatar ofta om onödiga avfallskostnader. Alla har blivit bättre men det är 
några som slarvar med pappersförpackningar där problemet är som störst. 
Om förpackningar och lådor viks ihop tar de betydligt mindre plats och vi 
slipper extradebitering som är 1 250 kr per tömning när kärlet är överfullt. 
Du som har barn som går ut med avfallet – lär ut denna viktiga kunskap.  

Filter till ventilation 
Styrelsen kommer som vanligt att beställa hem filter till lägenheternas 
ventilation. Du får byta själv. Är du osäker på hur så kontakta någon i 
styrelsen så hjälper vi till. Filtren kommer under våren.  

Spotlights i badrum 
Som vi meddelat tidigare så kan Matz (ordf) hjälpa till att byta spotlight i ditt 
badrum. Tänk på att memorera vilken lampa som börjar flimra. Det 
underlättar att veta vilken lampa det är som är trasig när alla slocknat. Du 
slipper elektrikerräkningen men måste betala lampan. 

Övrigt 
Styrelsen har beslutat att titta över problemen med brevlådor som läcker in 
vatten och ljuspollare som bländas. Vi återkommer när vi funnit en lösning 
på dessa problem.  

P-platsen kommer att klippas från grönt 1:a måndagen i varje månad fr.o.m. 
april. Bra om bilen inte är där då. 

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 ska anmälas till 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. 
 
Styrelsens sammansättning 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Andrea Norlander, 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. 
 
Gästparkering 
Föreningen förfogar över en, snart 
två, p-platser om du får gäster. 
Boka hos Matz. 

 


