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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du läsa om gångvägar, utebliven gräsklippning, 
sopsortering, häckklippning och Corona. 
Gångvägar  
Arbetet med omläggning av våra gångvägar startar på fredag den 8 maj. 
Tänk på att arbetet kan damma och skräpa ner en del och säg till framför 
allt alla barn i området att de ska vara försiktiga. Här kommer köra 
grävmaskiner och annat inom området. 

De som jobbar kommer från företaget JJ Lundh Entreprenad AB och alla 
ska bära synlig ID06-legitimation. Ingen hantverkare ska behöva komma in 
i lägenheterna. 

Gräsklippning  
Vår P-plats skulle blivit klippt i måndags. Tyvärr missade HSB service detta 
(igen). Föreningen kommer att bli krediterade på nästa faktura. 

Sopsortering  
Vi måste tyvärr efterlysa en ordentlig 
skärpning när det gäller sortering av 
avfall.  
Som alla kan läsa på vägg och kärl ska vi 
sortera ut plast-, metall- och pappers-
förpackningar i avsedda kärl.  

En förpackning är just en förpackning. 
Regelbundet hittar vi föremål av plast, 
metall och papper som inte är 
förpackningar i dessa kärl. Sådana 
föremål ska läggas i restavfallet. 

Nu senast hittades en hink, en stekpanna 
och en vattenkanna i plåt i kärlet för 
metallförpackningar! För den osäkre kan 
vi informera att dessa föremål inte är förpackningar! Se bilden ovan. 
Föremålen var då flyttade, av en styrelseledamot, dit där de hörde hemma 
nämligen till restavfallskärlet.   

Varje sådan felsortering kostar föreningen över 1.000 kr varje gång NSR:s 
personal upptäcker och noterar felet. 

Häckar  
Vid en rundvandring i området upptäcks snabbt att det är en hel del häckar 
som måste klippas både på höjd och bredd. Det du klipper bort ska läggas 
i kärlet för trädgårdsavfall. Är kärlet fullt får du själv transportera skräpet till 
återvinningsgården på Filborna. (att lämna sorterat avfall där kostar gratis) 

Corona  
Pandemin fortsätter och enligt flera bedömare är det snart Skånes tur att 
drabbas av en större spridning. Tänk på att hålla avstånd och att hålla dig 
hemma om du blir krasslig. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta 
oss i styrelsen så kanske vi kan hjälpa till eller förmedla hjälpinsatser. 

Våra trädgårdar är utmärkta uppehållsplatser där vi inte behöver vara 
oroliga för att bli smittade eller att smitta andra om korrekt avstånd hålls. 

Styrelsen önskar alla en frisk, varm och skön 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 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 p-platser om 
du får gäster. Boka hos Matz. 

 


