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Förvaltare 
Vår förvaltaren Pege har semester vecka 43. Om du behöver komma i kontakt med en förvaltare 
under denna vecka ringer du till HSB’s växel på telefon 010 303 2700 och ber att få tala med en 
ersättare för Pege. Vår vicevärd Jennie bemannar Torpet som vanligt onsdagar mellan kl 17.00-
19.00. 
 
Ullared 
Resan till Ullared genomfördes lördagen 22 oktober och blev en succé även i år. Stort tack till alla 
som deltog och gjorde resan så trevlig! 
 
Stölder i föreningen 
Tyvärr sker det stölder i föreningen. Senaste tiden har någon stulit 
nyplanterade höstblommor ur våra gemensamma planteringar. 
 
Känner du dig störd av andra boenden? 
Störningar är inte endast ljud och buller utan en störning är också 
kränkande beteende eller andra påtryckningar från grannar/boenden i 
området. Styrelsen har ett ansvar och en skyldighet enligt lag att se till att ingen boende utsätts 
för störningar i en sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller försämrar bostadsmiljön. 
Detta gäller alla störningar oavsett karaktär och vi vill därför uppmana dig att kontakta oss om du 
utsätts för en störning, påtryckning, upprepade beteenden som upplevs obehagliga eller liknande 
från grannar. 
 
Containern för grovsopor 
Styrelsen beställer varje år en container för att alla boende ska kunna slänga sina grovsopor. 
Denna gång missköttes detta mer än någonsin och vi överväger därför att helt och hållet sluta 
med denna service. Det slängdes bland annat vitvaror i containern, vilket klart och tydligt 
framgått att det inte är tillåtet. Utöver det stod det mycket möbler mm som inte skruvats isär. 
 
ILOQ 
När förändringar görs på din ILOQ-nyckel behöver den oftast 
uppdateras innan den fungerar korrekt. För att uppdatera din 
nyckel tar du med dig den ner till den fyrkantiga lilla 
uppdateringsdosan som finns i källaren, bredvid 
bokningstavlan för tvättstugan. Den ser ut så som på bilden 
bredvid. 
 
Håll nyckeln mot bilden på antennen tills knappen skiftar färg 
från gult till grönt. När det lyser grönt är nyckeln uppdaterad. 
Det finns en manual för detta även bredvid dosan. 
             

 
VÄND → 

 



2 

 

 
Släpkärran 
Släpkärran används allt flitigare nu under hösten. Vi vill därför 
påminna dig om att veva upp stödhjulet på släpkärran innan 
du köra iväg med den, annars går hjulet sönder. Detta har 
nyligen skett av okänd person och vi har tyvärr fått köpa ett 
nytt hjul. Om det råkar hända dig – vänligen meddela 
styrelsen detta omgående. 
 

 
Släpkärran bokas via samma bokningssystem som tvättstugan. 
Nyckeln finns i ett av de två nyckelskåpen bredvid bokningstavlan 
i källaren på södra gården. Öppna via bokningstavlan, precis som 
när du öppnar tvättstugan. Glöm inte att läsa reglerna kring lån av 
släpkärran innan du använder den! Dessa finner du i föreningens 
ordningsregler. 
 

 
 
Kontanthantering 
Framöver kommer styrelsen och vicevärden inte hantera några kontanter. Det innebär att du 
inte längre kan betala med sedlar eller mynt när du ska betala för övernattningsrum, blomhylla 
eller dylikt. Om du inte har Swish själv får du be en vän eller granne om hjälp med detta. 
 
 
 

 


