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HUSTOMTENS 

STYRELSE 
_______________ 
 

Ordförande 
Jimmy Arro 

0768- 56 38 09 
 

Vice Ordförande 
Jesper Flodstrand 

0707-23 12 11 
 

Sekreterare 
Adam Lebedev 
0704- 66 53 91 

 
Ledamot 

Mikael Jönsson 
0706-74 85 60 

 
Ledamot 

Kim Brink 
0723- 27 31 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
Eller dygnet runt på  
 
Styrelse@brfhustomten.s
e 

 

Containern är här! 
 

Som vanligt gäller det enbart trädgårdsavfall. 
Trädgårdsavfall avser löv, gräs, fallfrukt, egenodlade 

grönsaker, kvistar och grenar. Med andra ord 
växtligheter som kommer ifrån din trädgård. INTE 

GAMLA TV-APPARATER!!! 
 

. ------------------------------------------------------- 

 
Com Hem 

 
Snart sätts Com Hem igång. Gruppavtalet börjar gälla 
den 1:e juli. Vid eventuella fel eller driftstörningar så är 

det bara att kontakta kundtjänst på 90 222. 
 

 

Tvättstugan 
 

Tvättstugan skall lämnas i det skicket du själv vill 
besöka den i. Dvs filter skall tömmas, eventuella 
tvättmedelsrester skall sköljas bort, soporna skall 

tömmas samt övrig städning vid behov. 
 

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

Vi är ALLA delaktiga med att skapa trivsel i föreningen. 
 

Mvh Styrelsen 
Styrelse@brfhustomten.se 

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

 
                   Vi Vill önska er alla en  

Riktigt trevlig midsommar  

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjttqGbveTbAhWKw6YKHYI7AnYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.partykungen.se/midsommarstang-for-bord.html&psig=AOvVaw03jVp4REEaG9oGMKOPMP-Z&ust=1529660943807536

