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Nyhetsbrev nr 2 2022 
 
 

  Våren är på ”G” 
 
 
 

Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om snus (!), sommarfest, 
laddstolpar och solceller. 
Våren är på ”G” 
Våren närmar sig och med den intresset för att göra förändringar på utsidan 
av lägenheten. Det är viktigt att du tänker på att det finns en del regler för 
vad som gäller med trädäck, staket, pergola och annat. 

Kontakta styrelsen innan du startar eventuella projekt. Styrelsen vill inte 
bromsa goda och trevliga idéer men vi kan ofta ge råd som gör att du be-
sparas såväl onödiga arbetsinsatser som pengar. 

Det som göms i snö… 
En annan effekt av våren är att snön smälter bort. Nu ser vi att det är dags 
att påminna om att det inte är tillåtet att slänga fimpar och portionssnus på 
föreningens område. Detta skräp ser tråkigt ut och det blir liggande väldigt 
länge innan det brutits ner och försvunnit. 

Sommarfest 
Styrelsen har beslutat att vi bjuder in till traditionell sommarfest lördagen 
den 13 augusti. Det blir fest-tält, musik och mat. Mer information kommer. 

Lekutrustning 
Senaste stämman gav styrelsen i uppdrag att titta på möjligheten att instal-
lera lekutrustning invid sandlådan väster om P-platsen. Det visade sig att 
den tillgängliga ytan som föreningen kan avvara från gräsytan är för liten. 
Gällande regler kräver ett visst säkerhetsavstånd. Projektet är därför inte 
aktuellt längre. 

Laddstolpar 
Styrelsen fick även ett uppdrag av stämman att utreda möjligheten att 
utrusta p-platser med laddstolpar för el-bilar. Denna typ av fordon kommer 
att bli allt vanligare och möjlighet till att ladda sin bil blir en viktig faktor vid 
val av bostad.  

Det har visat sig vara en komplicerad fråga då vi har enskilda el-
abonnemang och en utformning av området där inte alla har sin bil parkerad 
nära bostaden. Frågeställningarna kommer att tas upp på kommande 
föreningsstämma. 

Solceller 
Styrelsen har beslutat att det är möjligt för bostadsrättshavare att låta mon-
tera solceller på taket över bostadsrätten. 

Ansökan måste ske skriftligen till styrelsen. Du som är intresserad upp-
manas kontakta styrelsen innan arbetet beställs eller påbörjas. 

Filter till ventilation 
Vår innebär att det är dags att bytas filter i våra ventilationsaggregat. 
Föreningen kommer som vanligt beställa hem två filter som delas ut till alla 
lägenheter. 

Styrelsen önskar dig och din familj en 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.  
 
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  
länken ”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 du kan 
också gå till 
www.hsbnvs.se/sjalvservice  
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Några tips i ditt boende 
 

• Det finns gräsklippare, skottkärra och el-häcksax i miljöhuset. Där hittar du även en lång vat-
tenslang som kan kopplas till utkastaren vid miljöhuset. Vi har även en stege till utlåning (prata 
med Matz). 
 

• Om någon av fläktarna i din ventilationsanläggning 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 fönstergarantin som löper till och med maj 2026 
 

• För att kolla vem (den boende eller föreningen) som ansvarar för underhållet i våra hus kan du 
läsa i stadgarna §§ 31, 32 och 33. Saknar du stadgarna? Kontakta Matz 
 

• För dig som bor på Stuterivägen: I utrymmet vid värmeväxlaren finns är det en golvbrunn. Fyll 
på vatten regelbundet i denna så slipper du den avloppsdoft som kan uppstå i 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. Filtren kan köras i diskmaski-
nen 
 

• 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. 
 

• Om du isolerar ditt förråd i trädgården så måste du sätta in minst två ventiler för god venti-
lation och för att undvika fukt- och mögelskador inne i förrådet. Fråga gärna styrelsen. 
 

• För installation av luft/värmepumpar, pergola, billaddare eller byggen som t.ex. trädäck och 
staket krävs tillstånd av styrelsen i förväg. Samma sak gäller om du ska göra större förändring 
inne i din lägenhet. Om du lägger trädäck i trädgården så måste det vara möjligt för föreningen 
att komma åt de spolbrunnar till avloppen som finns på vissa ställen 
 

• 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. Denna gröna 
yta sköts av vägsamfälligheten som finns bildad mellan HSB och de som bor i grannhusen. 
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  
 

• Grovsopor, byggavfall och stora wellpapp-kartonger ska du själv lämna på Filborna avfallsan-
läggning. Detta avfall ingår inte i föreningens abonnemang. Läs mer på www.nsr.se  
 

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. Du kan anmäla felet till Matz som oftast kan hjälpa dig att byta 
lampan till självkostnadspris 350 kr. Då slipper du anlita elektriker. 


