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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om föreningsstämma i coronatider, 
gästparkering och tips för ditt boende på sid 2 
Föreningsstämma  
Vi har fått en förfrågan ifrån HSB nordvästra Skåne om vår förening är villig 
att delta i ett försök med digital föreningsstämma pga den pågående 
coronapandemin. Styrelsen har beslutat att vi är positiva till att göra detta 
försök tillsammans med HSB. Stämman kommer att genomföras med stöd 
av en app som laddas ner till en smartphone eller läsplatta. Du kan också 
delta med en webbläsare i din dator. Enda kravet är mobilt bank-id. 

Vi blir först i HSB nordvästra Skåne med att använda detta nya verktyg. Det 
innebär att stämman hålls preliminärt den 21 oktober. Mer information 
kommer. Eventuell motion till stämman vill vi ha senast den 1 oktober. 

Gästparkering  
Föreningen disponerar för närvarande tre parkeringsplatser som kan lånas 
kostnadsfritt om du får gäster. Boka plats i förväg genom att kontakta Matz 
via mejl, se adress till höger, eller sms på 0723-163635.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sommarfest 2020.  
Ett arrangemang sponsrat  
av HSB nordvästra Skåne 

Kontakt 
Du når styrelsen enklast via ord-
förande 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 bo-
ende själv ska svara för  
(= åtgärda och betala) enligt stad-
garna § 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 val-
beredare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips för ditt boende på nästa 
sida 
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Några tips i ditt boende 
 

• Filter ska bytas i ventilationsaggregatet minst en gång per år. Föreningen köper in filter varje 
vår som delas ut till lägenheterna 
 

• Om någon av fläktarna i ventilationsanläggningen börjar väsnas ska detta felanmälas till HSB 
på 042–19 95 90. Vi har förlängd garanti på dessa motorer till och med 2023-09-06 
 

• Den garanti som i övrigt kvarstår är på byggentreprenaden. Denna garanti löper till slutet av 
maj månad 2021 samt på fönster som löper till och med maj 2026. 
 

• För att kolla vem (den boende eller föreningen) som ansvarar för vad kan du läsa i våra 
stadgar §§ 31, 32 och 33. Saknar du stadgarna? Kontakta Matz så mejlas det ut ett ex till dig 
 

• För dig som bor på Stuterivägen. I utrymmet vid värmeväxlare finns är det en golvbrunn. Fyll 
regelbundet på vatten i denna så slipper du avloppsdoft från utrymmet 
 

• På varje blandare för vatten finns en svart knapp på baksidan av reglaget. Tryck in denna för 
varmare vatten och högre vattenflöde 
 

• Om displayen på köksfläkten blinkar så är det en påminnelse om att diska filtren. Håll knappen 
för lampa eller on/off intryckt en liten stund så slutar blinkandet. Du kan diska filtren i 
diskmaskinen 
 

• När du drar ut en sladd från ett vägguttag ska du hålla emot på uttaget. I annat fall finns risk 
att uttaget lossnar från väggen. Detta omfattas inte av garantin 
 

• När du isolerar ditt förråd i trädgården så måste du sätta in minst två ventiler för god 
ventilation 
 

• När du lägger trädäck i trädgården så måste det vara möjligt för föreningen att komma åt de 
spolbrunnar till avloppen som finns på vissa ställen 
 

• För installation av luft/värmepumpar, pergola eller andra byggen som t.ex. trädäck krävs 
tillstånd av styrelsen i förväg 
 

• Det är inte tekniskt möjligt att fästa markiser i våra fasader. 
 

• Markytan mellan tre gavlar på våra hus och Tömvägen ingår inte i vår fastighet. Den gröna 
ytan där ska skötas av vägsamfälligheten som finns bildad mellan HSB, de som bor i 
Wallenstams hus och de som bor i de hus som NCC byggde. 
Markytan mellan cykel-/gångbanan och Ardennervägen är inte heller föreningens mark. Den 
ska skötas av Helsingborgs stad. 
 

• Kolla gärna regelbundet på anslagstavlan i miljöhuset. Här kan finnas nyttig information  
 

• Om en takspotlight i badrummet börjar flimra eller blinka så är det ett tecken på att den strax 
slutar fungera. Notera vilken lampa det är. Anmäl till Matz som oftast kan byta till 
självkostnadspris 200 kr. Då slipper du anlita elektriker. 


