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  Byte av samtliga förrådsdörrar 
 
 
 

 
Hej Medlem  

 
Byte av förrådsdörrar 
Samtliga förrådsdörrar kommer att bytas under V 6 (7 – 11 februari). 
 
Anledningen till bytet är att flera av dörrarna har felanmälts och fått 
anmärkningar vid den femårsbesiktning som gjordes i augusti 2021. 
 
Vad kommer att hända? 
Du kommer att bli kontaktad av Poul Andersson från K-fastigheter. Han 
kommer informera om vilken dag bytet av din dörr ska ske. 
 
Tillträde 
Hantverkarna måste ha tillträde till förrådet och eftersom låscylindern ska 
flyttas över till den nya dörren behöver de ha tillgång till en nyckel som 
passar i låset. Hantverkarna ska kunna legitimera sig vid besöket. 
 
Nyckel 
Du som inte är hemma när byte av dörren ska ske kan göra så här: 
 

1. lämna en nyckel till föreningens ordförande, Matz Svensson på 
Stuterivägen 67 E, eller 
 

2. Låt en nyckel sitta i dörren 
 

3. Se till att eventuellt larm i förrådet är frånkopplat 

Frågor 
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen med dessa till Matz 
genom att ringa på hans dörr eller mejla matz.svensson@telia.com  
 
 
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.  
 
Hemsida 
https://larodhage.hsbbrfwebb.se/ 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel ska anmälas till HSB Boen-
deservice 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 
• Martin Elmegren, vice ordf 
• Andrea Norlander, ledamot 

Revisor 
Jananders Andersson,  
Stuterivägen 69 A 
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens val-
beredare. 
 
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  
 

 


