
Hustomtens Allehanda 
2017          2017-02-27 

  
 

 
   

 

 

 
HUSTOMTENS 

STYRELSE 
_______________ 
 

Ordförande 
Jimmy Arro 

0768- 56 38 09 
 

Vice Ordförande 
Jesper Flodstrand 

0707-23 12 11 
 

Sekreterare 
Mikael Jönsson 
0706-74 85 60 

 
Ledamot 

Adam Lebedev 
0704- 66 53 91 

 
Ledamot 

Kim Brink 
0723- 27 31 60 

 

 
HSB jouren... 
Tänk på att jour 
service endast 
gäller för våra 
gemensamhets-
anläggningar. 
Kontaktas 
jourtjänsten för att 
lösa problem som 
du som lägenhets-
innehavare 
ansvarar för 
kommer du också 
debiteras för 
kostnaden. Är du 
osäker, kontakta 
alltid någon i 
styrelsen innan du 
ringer. 

 

 
Tillträde 
idrottshall 
Föreningen tar ut 
en avgift på  
600 kr/år + 100:- 
per droppe för 
tillträde till 
idrottshallen. Är du 
intresserad, 
kontakta styrelsen. 

Besöksparkeringsregler 
Våra besöksparkeringsplatser 
är till för våra besökare i upp 
till ett dygn. För boende på 
Veckogatan är det en timme 
på besöksparkeringsplatserna 
som gäller. Observera att det 
är Sydpark som kontrollerar 
att reglerna efterlevs, inte 
styrelsen 
 

 
Inga grovsopor tack! 
Tänk på att vår 
sophantering endast 
omfattar hushållsavfall, alla 
andra former av grovsopor 
och trädgårdsavfall kan 
kostnadsfritt deponeras på 
Filbornatippens 
återvinningsstation. 
Kartonger som kastas skall 
vikas ihop. Hjälp till att hålla 
våra kostnader nere genom 
ett vänligt påpekande till 
den som ev gör fel eller 
kontakta styrelsen. 
 

 
Bilkörning på gångbanorna 
Endast tillåtet för i och 
urlastning, därefter skall bilen 
flyttas till upplåtna 
parkeringsytor. Tänk på att det 
finns mycket barn i området. 
Det betyder att det är 
krypkörning som gäller! 
 

 
Hyra lokalen: 
Sara Carnert 
0737-27 71 32 
Telefontider: 
Tisdagar och torsdagar 
Kl: 17.00 – 19.00 
 

 

Ärade läsare, 
Vi går en spännande framtid till mötes och hoppas att 
alla tålmodigt skall hjälpa den nya styrelsen att komma 
på plats. En sak som vi direkt kan ta lärdom av är att 

information och kommunikation måste bli bättre. Ett 
projekt som vi satte igång redan efter mötet var över hur 

vi skulle kunna förbättra just detta. Vi har kommit 
överens om att e-post kopplat till ett ärendesystem är 

det bästa för att lösa detta. Dels kan alla tryggt skicka in 
olika typ av fel/förfrågningar ( notera att detta EJ gäller 
akuta fel ) och veta att dem är noterade samt göra det 
under alla tider på dygnet. Detta ger även styrelsen en 
bättre chans att lösa problemen/frågeställningarna som 
uppstått oavsett om någon är på semester eller bortrest. 

Adressen som skall användas är:  
 

styrelse@brfhustomten.se 

 
Vår målsättning som styrelse är givetvis att fortsätta på 
samma spår som tidigare - jobba hårt med ekonomin 
och vara lyhörd samt lyssna på vad föreningen vill.  

 

-------------------------------------------------------- 

 
Bodil och Sara, 

Stort tack från oss alla i föreningen för den tid och det 
engagemanget ni la. Det kom tyvärr i skymundan vid 

årsmötet då mötet drog ut aningens på tiden och 
ändarna började bli ömma.    

 
-------------------------------------------------------- 

 
Öresundskraft 

Prisjusteringen för 2017 har kommit in och det kommer 
inte bli någon förändring i priserna varken när det gäller 

värme eller vatten.  
 

-------------------------------------------------------- 
 

Vi är ALLA delaktiga med att skapa trivsel i föreningen.  
 

Mvh Styrelsen 
 
 

 


