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Nyhetsbrev augusti 2021 

 

Förändring i styrelsen 
 

Fredrik Överli Larsson, nyvald för 2 år vid årsstämman i maj, har valt att avgå 

från styrelsen. Hans arbetsuppgifter fördelas mellan övriga fyra 

styrelseledamöter och dessutom kommer av stämman vald suppleant att kunna 

kallas till styrelsemöten och bidra i arbetet. 

Ny lokalhyresgäst 

Från den 1 juli har vi en ny lokalhyresgäst, KARMA hundcenter AB, i 

källarlokalen mellan 57:an och 59:an. Den lokalen hyrdes tidigare av Ballet 

International AB, som sökte sig till en större lokal när verksamheten utvidgades. 

KARMAs verksamhet består av hundträning, rehabilitering och friskvård för 

hundar samt kurser och föreläsningar för hundförare och deras hundar. 

Kö till parkeringsplats 

Vi skulle vilja påminna medlemmar som står i kö till parkeringsplats att ta en 

extra koll att ni fyllt i er epostadress i MittHSB. Om detta inte är gjort så finns 

det en risk att ni missar när en parkeringsplats blir ledig. För att kontrollera 

detta, 

1. Logga in på http://mitthsb.hsb.se/ 

2. Klicka på "Min Profil" 

3. Kontrollera att din Epost är ifylld samt att både "Skicka notifieringar från 'Att 

göra'-listan" samt "Skicka notifieringar från 'Senaste händelser'-listan" är 

förkryssade 

Kontrollera också att ni prenumererar på varje parkeringsplats ni är intresserad 

utav under "Min bostad" -> "Mina köer" -> "HSB Brf Blåkråkan p-platser".  

Löpande underhåll 

Under slutet av augusti och början av september kommer företaget SPB att 

utföra underhållsarbeten på fastigheten, dels för att förbättra säkerheten vid 

takarbeten och dels för att byta ut trasiga stuprör. 
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Torktumlare 

Tyvärr har någon medlem lämnat sin 

torktumlare i källaren under R57 sen ett tag 

tillbaka och vi vill uppmana medlemmen som 

ställt den där att genast ta bort den. Vi vill 

påminna alla om att varje gång sånt här 

händer så behöver vi i styrelsen lägga tid på 

onödigt arbete samt att föreningen får ta 

kostnaden för bortforsling om medlemmen 

inte tar sitt ansvar. Pengar som annars hade 

kunnat skapat värde för alla medlemmar. 

Nya armaturer 

De nya armaturerna i trapphusen kommer att installeras senast 30 september. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 
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