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GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik
Häggviksvägen 23,191 50 Sollentuna
E-post: gulahusen.haggvik@gmail.com
Hemsida: www.gulahusen.se

Ordföranden  
har ordet

Att vi alla fick vara med om den 
trevliga gårdsfesten var Anne-
Marie Ek och Christina Yder-
bergs förtjänst. De kom med 
idén och vi stödde den. Många 
har hört av sig efteråt och tackat. 
Vi gladde oss åt det fina vädret, 
den goda maten, underhållning-
en och brandkårens besök som 

var ordnat av vår trädgårdsmästare, tillika brandman-
nen Admir Duric. Loppmarknaden fick in en bra slant 
som skänkts till Hjärtebarnsfondens verksamhet och vi 
som köpte något gick nöjda hem med våra fynd.

Det händer mycket i vår förening, som ni ser i detta 
nummer av Gula Bladet. Våra styrelsemedlemmar ar-
betar hela tiden för att allt ska flyta väl för oss boende 
och att våra hus och trädgårdar ska vara i gott skick. 
Det mejlas flitigt, mötena är många, alla känner entu-
siasm för sitt uppdrag och alla ställer upp på bästa sätt. 

Allt vi gör är inte synligt direkt, många ärenden före-
gås av långa diskussioner över lång tid innan beslut 
tas. 

Just nu är det mycket arbete med asfaltering och platt-
sättning på olika ställen för bättre säkerhet och trivsel. 
Vi kommer också att asfaltera utanför Smedjevägen 3 
så att sopbilarna kan stå vid sidan av gångvägen istäl-
let för att blockera den. Då behöver vi inte heller gå 
under stora kranar när tömning sker. 

Vi önskar att ni alla ser till att de bruna papperspåsar 
som ni slänger är väl tillslutna och när det så behövs 
tar en extra papperspåse innan ni slänger dem så att 
vi kan komma åt problemet med läckande sopor och 
dålig lukt.

Vi trivs nog alla i vårt trevliga område, men det kan 
alltid bli bättre…. Tack alla ni som kommer med idéer,  
tips och information som är till hjälp i vårt arbete.

Cecilia Westman
073 873 46 06

Kontaktuppgifter 

Postadress/föreningslokal: Häggviksvägen 23, 
191 50 Sollentuna
E-post: gulahusen.haggvik@gmail.com 
Hemsida: www.gulahusen.bostadsratterna.se

Teknisk förvaltning

Förvaltare: Renew Service AB,  
www.renewservice.se
Fastighetsskötare, felanmälan och nyckelhantering: 
08-34 38 00 (vardagar 08.00–17.00) eller  
felanmalan@renewservice.se 
Expedition: Häggviksv. 15. Besökstid måndag 07.00–
07.30, onsdag 08.00–08.30, torsdag 15.00–15.30
Felanmälan vid nödsituation: 08-34 38 00  
(dygnet runt)
Hissfel: 0771-500 000 (dygnet-runt-service KONE-
hissar, kundcenter@kone.com)

Ekonomisk förvaltning 

Förvaltare: Edsvikens Redovisningsbyrå AB,  
Djupdalsvägen 10, 192 51 Sollentuna  
Frågor angående månadsavgifter, inre fond,  
överlåtelser m m, telefon 0707-92 75 21 eller  
anna-karin@edsvikensredovisning.se
 
Styrelse, revisorer, husvärdar  
och övriga funktionärer

Se anslag i portarna

Gula Bladet

Redaktör: Urban Westling, Smedjevägen 5, 4 tr,  
070-686 16 10 eller urban@weststudios.se
I redaktionsgruppen ingår även Margit Ferm och 
Cecilia Westman
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Takomläggning
I sommar har taket på hus D Häggviksvägen 15, 17 a 
och 17 b, fått ny takpapp. Slutbesiktning är ej gjord 
ännu. Vid besiktningen av arbetet blev det ett antal 
anmärkningar som ska åtgärdas och därefter görs en 
slutbesiktning. Därmed har alla fyra huskropparna fått 
taken omlagda. Taken ska nu hålla många år framåt i 
tiden.

Under hösten kommer även cykelhuset vid Häggviks-
vägen 15 att få ett nytt tak, eftersom taket läcker på 
flera ställen.

Målning
Tvättstugorna har fått trasiga paneler utbytta och ny 
fin färg. Färgen vållade en del problem under våren. 
Det gick inte att få fram exakt samma kulör som tidi-
gare, eftersom den färgpastan inte säljs längre. Men nu 
har Renews målare tagit fram en färg som väl stämmer 
överens med övriga fasader.

Avlopp och omläggning av plattor vid garagetrappen 
är uppskjuten till dess vi kan ta beslut om hur garaget  
kan åtgärdas.

Garaget med platser på taket
Garaget besiktigades den 23 augusti. Besiktningspro-
tokoll har ännu inte kommit, men vi vet att det är all-
varliga problem. Tyngre snöröjningsfordon och andra 
tyngre fordon får ej köra upp på taket i nuläget. Styrel-
sen återkommer senare med mer information om läget 
och förslag till åtgärder.

Avlopp
Vart fjärde år görs spolning av stickledning och huvud-
stam till köks- och badrumsavloppen i förebyggande 
syfte för att undvika stopp. Tidigare var det ett hus vart 
fjärde år, men för att få bättre kontinuitet och ekonomi 
kommer alla hus att spolas vid samma tillfälle. Där-
för spolas avloppen i hus B och C under hösten. Tänk 
på att inte spola ned fett i köksavloppen som slammar 
igen av detta!

Glödlampor i källarförråden
Vid brandgruppens genomgång av källargångar och 
källarförråd konstaterade vi att det i många förråd 
fanns trasiga taklampor och skyddskupor. Därför 
kommer Renews personal att hänga påsar med lam-
por på nätet till förrådet. Under senare delen av okto-
ber kommer alla att få glödlampor. Bra om alla tar en 
tur till förrådet och byter de trasiga glödlamporna och 
skyddskuporna.

Sopor
Tidningscontainern innehåller cirka 500 kg tidnings-
papper vid varje tömning. Vi betalar bara för tömning 
och bortkörning. Därför är det viktigt att tidningar och 
reklamblad hamnar i den containern och inte i bränn-
bart som vi betalar per kilo. 

I juni rengjordes sopkasunerna till en kostnad av 
21 000 kronor. Nu är det dags igen – renhållningsarbe-
tarna som tömmer kasunerna har bett oss rengöra dem 
igen, eftersom soppåsar sitter fast.

Bra om vi kan försöka att inte lämna alltför blött av-
fall i kompostavfallsbehållaren. Några tips: Lägg lite 
tidningspapper i botten på papperspåsen, låt potatis-
skalen rinna av i ett durkslag en stund innan de läggs 
i påsen, låt kaffefiltret torka några timmar innan det 

Fastighetsrapport

I den långsiktiga planeringen, förhoppningsvis nästa 
sommar, är avsikten att måla alla träfasader på neder-
plan och balkongernas gula träpaneler. 

Markarbeten
Flera arbeten beställdes i våras men en del är ännu ej 
slutförda. Vid Häggviksvägen 19 har asfaltering gjorts 
och en ”bula” för att få ned hastigheten har byggts upp. 
Tyvärr uppstod nya vattenpölar, och därför kommer en 
komplettering att göras.

Omläggning av plattor vid Häggviksvägen 17 a och 
17 b, påbörjas vecka 38. Belysning längs gångvägen 
upp mot Häggviksvägen 17a kommer att anläggas i 
samband med detta.
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Nya lägenhetsinnehavare

Abdulqayom och Hakeema Ehsani,  
Smedjevägen 7, 15 juli

Lina Roberts och Johan Svensson,  
Häggviksvägen 15, 22 augusti

notera

kalendarium

personal mediagrannar inköp arrendera

börjat slutat köpes säljes

avlidna tandteknik utbildning

omvärld kul&kuriosa webbtips

avliden ekonomi/finans

Hej !

välkommen

slängs, ta dubbla papperspåsar om du slänger feta  
saker.

Om varje hushåll återvinner 1 kg per vecka sparar vi 
drygt 8 000 kronor per år.

Miljöbilen som tar emot miljöfarligt avfall kommer 
torsdag den 10 november till Häggviks centrum och 
torsdag den 8 december till Stora Coop Häggvik.

Ju mer vi återvinner desto mer pengar sparar vi och det 
som återvinns går tillbaka till produktionen till exem-
pel tidningar, förpackningar, plast, metall och glas. En 
ytterligare stor fördel, vi spar på vårt jordklot. Vi har ju 
bara...ETT JORDKLOT

Ann-Marie Ek

Flyttning av  
golvbrunn
Ändring i anvisningarna till föreningens 
stadgar
I anvisningarna till § 35 i föreningens stadgar rörande 
bostadsrättshavarens ansvar, som återfinns i skriften 
Min bostadsrätt i Gula Husen, sägs att flyttning av 
golvbrunn inte är tillåten. Denna anvisning som är 
gammal och utfärdats av föreningens styrelse har vål-
lat mycket problem för medlem som vid renovering 
av badrum önskat flytta golvbrunn eller golvbrunnar. 
Styrelsen har nu låtit sakkunniga bedöma om förbudet 
är nödvändigt. Vad som framkommit är att golvbrunn 
bör kunna flyttas om bl a arbetet utförs av certifierad 
entreprenör och dokumenteras väl. Styrelsen har där-
för beslutat ändra anvisningen så att förbud inte längre 
råder under förutsättning att av styrelsen uppställda 
krav tillgodoses. Styrelsebeslut i ämnet krävs även 
fortsättningsvis.

Lars Meyer

Informationsmöte 2 november  

Hur kan Häggvik se ut om 10 år? 
Den som är nyfiken på det ska inte missa vårt 
möte med stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Thomas Ardenfors. Han är troligen den person i 
kommunen som har bäst koll på detta. Mötet äger 
rum i föreningslokalen och alla boende är väl-
komna i mån av plats.

Föreningslokalen Häggviksvägen 23
Onsdag 2 november kl. 18.30

Borttappade nycklar  
En garagenyckel är borttappad i närheten av garaget 
vid Häggviksvägen. 

En nyckelknippa är borttappad vid soptunnorna vid 
Smedjevägen 9. 

Nycklar är upphittade i en av tvättstugorna vid Oasen.
Upphittade nycklar lämnas till Renew fastighetsskötar-
expedition Häggviksvägen 15 på deras mottagnings-
tider: Måndag kl 07.00–07.30, onsdag kl 08.00–08.30, 
torsdag 15.00–15.30.

Margit Ferm

Hur blir det med linbanan från Häggviks station? 



5

Lyckad gårdsfest
Vi är glada att så många kom till gårdsfesten lörda-
gen den 10 september och vår spontana känsla var att 
stämningen var på topp! Vi var cirka 150 som fick en 
trevlig eftermiddag tillsammans i strålande solsken. 
Det var flera faktorer som bidrog till trivseln såsom 
god mat, medryckande underhållning av Vårat band 
(se fram sidan!), quiz frågor, barnens tipspromenad och 
det goda festhumöret hos alla.

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik
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Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

Attunda brandkår fångade vår uppmärksamhet och när 
det brann i en kastrull med olja och spänningen var på 
topp blev det utryckning till en brand på Stäketvägen.
Admir framhöll vikten av ett aktivt brandskydd i våra 
lägenheter. Brandsläckare, brandvarnare och brandfilt 
är mycket viktiga om det skulle börja brinna.

Vi uppskattar att många skänkt och handlade på Lop-
pisen. Flera av oss gjorde verkligen fina fynd. Behåll-
ningen på 1 190 kr är insatta på Hjärtebarnsfondens 
konto och vi har fått ett fint tackbrev som sitter uppe på 
anslagstavlan. De saker som blev kvar har skänkts till 
Barnens hopp second handbutik i Häggviks centrum. 

Sist men inte minst vill vi framföra ett stort TACK till 
alla som hjälpte oss att förverkliga allas Vår Gårdsfest!

Ann-Marie Ek och Christina Yderberg



6

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

Fler bilder från 
gårdsfesten...
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Det här är valberedningen
Den 10 september var en solig 
och vacker dag, perfekt för de 
festligheter som vi boende bjöds 
på. Ljuset var också perfekt för 
fotografering och framför Urban 
Westlings kamera hamnade 
bland annat vi som ingår i 2017 
års valberedning.  

Kontakta någon av oss om du vill 
vara med och göra nytta i styrel-
sen, eller vill föreslå någon som du 
anser lämplig för uppgiften. 

Valberedningens uppdrag är att 
rekrytera personer som fortsatt 
kan ta ansvar för fastigheten och 
anläggningarna, ekonomin, it etc. 
Styrelsen består av åtta ledamöter. 
Mandatet utgår för fyra av dessa 

Solveig Röjerman 
Jag är 73 år. Under hela mitt yrkesliv 
har jag varit lärare. Mitt stora fritids
intresse har varit och är körsång. Jag 
spelar även golf med ett blygsamt 
handikapp. Stora delar av året bor 
vi i vårt hus på Blidö.

Min man Göran och jag har bott här 
i Gula Husen sedan våren 2015. 
Vi kommer från en villa i Rotebro, 
där vi bodde i 46 år. Det har varit 
mycket lätt att anpassa sig till ett liv i 
Gula Husen, där vi känt oss väldigt 
välkomna.

Julia Hallgren
Jag heter Julia Hallgren och bor 
i 17 B tillsammans med min man 
Peter. Vi har bott här i fem år och 
trivs utmärkt. Till yrket är jag lärare. 
Både min man och jag arbetar 
mycket, men fritiden ägnar vi åt golf, 
tennis och resor. Jag tycker också 
om att läsa, laga mat och umgås 
med vänner.  

Uppdraget i valberedningen är vik
tigt och samtidigt ser jag det som en 
möjlighet att lära känna fler männi
skor i området.  

Ingegerd Lindén,  
sammankallande
Jag bor på Häggviksvägen 19 till
sammans med min man Christer. 

Under mina yrkesverksamma år 
arbetade jag med språkutbildning 
och förlagsverksamhet.  Sedan sju år 
tillbaka är jag pensionär och ägnar 
mig bland annat åt en del ideellt ar
bete, målar och försöker motionera 
så mycket som möjligt. 

Vi flyttade hit 2009 efter 34 år i villa 
i UpplandsVäsby. Vi trivdes från 
första stund i denna väl fungerande 
bostadsrättsförening. Våra barn och 
barnbarn bor i närheten och allt vi 
behöver av service finns på cykel 
och gångavstånd. Husen är välskötta 
och så fina trädgårdar som vi har 
här tillhör ovanligheterna. Man inser 
att många år av klokt styre och bra 
samarbete ligger bakom.  

Ingegerd Lindén

vid årsmötet 2017, därför väl-
komnar vi förslag på kandidater 
till dessa lediga styrelseplatser. Vi 
hoppas att några av alla de kompe-
tenta och erfarna personer som bor 
i Gula Husen vill ställa upp.  

Förslag till valberedningen kan 
lämnas till:  
ingegerd.k.linden@gmail.com   
Mobil: 070 309 82 55 
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Förvaring i förråd 
och garage
Till varje lägenhet hör ett källarförråd, som är upp-
märkt med lägenhetsnumret. 

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt 
förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa 
om i villkoren för din hemförsäkring. Miljö- eller 
brandfarliga ämnen får inte finnas i förråden. Det vill 
säga moped, motorcykel, bensindunk och liknande får 
inte förvaras i förrådet. Du ansvarar själv för det som 
förvaras där och för att förrådet är låst. 

För att undvika att obehöriga ”ockuperar” utrymmet 
ska tomma förråd vara låsta.

Det är viktigt att källargångarna hålls fria från saker. 
Den som förvarar tillhörigheter utanför förrådet gör 
det på egen risk. Styrelsen kan när som helst avlägsna 
och ta hand om tillhörigheter som förvaras på detta 
sätt. Dessa tillhörigheter finns sedan i tre månader på 
Fastighetsskötarens expedition, Häggviksvägen 15. 
Om de inte avhämtats under dessa tre månader kom-
mer de att kastas.

Rökning är förbjuden i förråd och källare på grund av 
brandrisken. 

Garageplatsen får endast användas för parkering av 
fordon. Förvaring av däck eller andra privata till-
hörigheter är ur brandskyddssynpunkt inte tillåten. 
Styrelsen kan när som helst avlägsna och ta hand om 
tillhörigheter som förvaras på detta sätt. Dessa tillhö-
righeter finns sedan i tre månader på Fastighetssköta-
rens expedition, Häggviksvägen 15. Om de inte av-
hämtats under dessa tre månader kommer de att kastas.

Margit Ferm

Ont om bilplatser 
– behöver du din? 
Inom bostadsområdet finns totalt 197 bilplatser, 
inklusive gästparkeringar samt 6 MC-platser enligt 
följande: 

Garage
Garaget Häggviksvägen:
42 med el
26 utan el
4 MC 

Järnvägsgaragen;
30

P-platser
P-däcket Häggviksvägen:
44 med el
22 utan el
2 MC en med el och en utan

Järnvägsparkeringen:
33

Totalt 197 bilplatser varav 98 garageplatser,  
99 p-platser samt 6 MC-platser 

Det har fungerat hittills eftersom alla inte har bil. En 
del familjer har därför t o m kunnat få mer än en bil-
plats. Nu när det är kö till både P-platser och garage-
platser ber vi att de som inte behöver sin bilplats med-
dela Margit Ferm per mail margit.ferm@fermland.se 
eller per telefon 070-3117830, så att kön kan minskas. 

Både på Parkeringsdäcket vid Häggviksvägen och vid 
Järnvägsparkeringen finns gästparkeringar som kan 
användas av besökare. Lägg då en lapp vid framru-
tan som anger vem som besöks och när bilen parke-
rades på gästparkeringen. P-tiden är högst 24 timmar 
i en följd måndag–fredag. Övriga dagar, inkl. dag för 
helgdag gäller inte denna begränsning, dvs gästernas 
bil kan stå parkerad hela veckoslutet på samma plats. 
Dessa platser är enbart till för gäster.

Margit Ferm

Föreningslokalen

I somras gjorde vi uteplatsen vid föreningslokalen lite 
trevligare. Där finns nu både bänkar och bord.

De gamla takarmaturerna inne i lokalen har ersatts av 
nya lampor som ger ett mycket bättre ljus. 

Kontakta Siwa Granemar på Häggviksvägen 17 A, 08-
96 87 59, om du vill boka lokalen.

Kerstin Edlund
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Hustomten – en uppskattad hjälpare
Sen är det inte alltid någon boende som hör av sig, 
utan jag försöker hålla lite koll efter saker som be-
höver fixas, till exempel i bastun eller tvättstugorna. 
Kanske en skruv som behöver dras åt, och då kan lika 
gärna jag göra det i stället för att felanmäla. Det går 
fortare och spar pengar åt föreningen. Och om det är 
snö så brukar jag skotta lite också.

Vad är det du inte gör?
– Eftersom det här är ett frivilligt och obetalt uppdrag 
så gör jag ju bara det jag vill och hinner med. Jag har 
ingen försäkring för detta så jag ska inte ta några onö-
diga risker. Ibland kan jag vid ett besök se vad som 
behöver göras, och exempelvis rekommendera att en 
rörmokare eller elektriker kontaktas. Rena yrkesjobb 
gör jag inte.

Till sist, har tomten några framtidsplaner?
– Jag kör på så länge jag orkar och tycker det är roligt. 
Sen kanske någon annan tar vid så småningom och 
hjälper mig om jag behöver det.

Om du vill komma i kontakt med hustomten, ring 
08754 56 47. Om du har numret till hans mobil, 
så använd inte det, tack. 

Urban Westling

I förra numret av Gula Bladet så berättade vi lite 
om Renews ”Handy Man”, som kan hjälpa oss bo-
ende i Gula Husen med olika praktiska hantverks-
tjänster för en överkomlig summa. Då kan det vara 
på sin plats att påminna om att vi också har en egen 
hustomte. Det är vi väldigt glada för.

Hej Hustomten! Törs man tro på dig och finns du över-
huvudtaget?
– Jo, jag finns nog, skrattar Pentti Heikkilä, som är 
tomtens riktiga namn, när vi möts över en kopp kaffe.

Hur kommer det 
sig att du blev 
hustomte?
– Frågan dök 
upp på ett trapp-
husmöte här på 
Smedjevägen 3 
för några år se-
dan. Det kan 
hänga ihop med 
att den tidigare 
tomten bodde i 
samma lägen-
het. Innan jag 
blev pensionär 
var jag plåtsla-
gare, och jag 
har också varit 
fastighetsskötare.

Hur länge har du bott här?
– Min fru och jag flyttade hit för ungefär fem år sedan. 
Då kom vi som många andra i området från Norrviken.

Men berätta nu – vad gör en hustomte?
– Det är de lite enklare praktiska sakerna i en lägen-
het, som kan vara nog så besvärliga eller riskabla för 
framför allt äldre personer. När man behöver klättra 
upp och byta en glödlampa, ta ner ett par gardiner eller 
kanske byta en säkring. 

Om du inte är uppe på en stol eller stege, vad kan det 
vara då?
– Det händer att jag går ner till källarförråden, antingen 
som bärhjälp eller bara följer med och låser upp. Där 
kan för övrigt också lampor behöva bytas. Det finns 
många ställen där det varit mörkt i flera år. 

Att klättra upp och ta ner en armatur eller byta glödlam-
por hör till det som hustomten kan hjälpa till med.

Pentti Heikkilä
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Det händer i föreningen

Lördag 15 oktober kl. 9.00 – Höststädning
Onsdag 19 oktober 18.00 – Styrelsemöte
Tisdag 25 oktober 18.30 – Trapphusvärdsmöte 
Onsdag 2 november 18.30 – Häggvik om 10 år
Tisdag 22 november 18.00– Styrelsemöte
Onsdag 14 december 18.00 – Styrelsemöte

notera

kalendarium

personal mediagrannar inköp arrendera

börjat slutat köpes säljes

avlidna tandteknik utbildning

omvärld kul&kuriosa webbtips

avliden ekonomi/finans

Hej !

välkommen

Möte med Nordea
På vårt senaste styrelsemöte fick vi besök av Nordeas 
representant Kristin Fagerlund. Det handlade mest om 
en uppföljning av storleken på våra lån, ränteläget, 
bindningstiderna och allra mest om vår ränte swap.

Ekonomiansvariga Marija Nikolic tillsammans med 
Kristin Fagerlund från Nordea.

Fruktträd och bärbuskar

I vårt bostadsområde finns flera fruktträd och bär-
buskar kvar sedan det var villaträdgårdar i området. 

Numera kan vi nästan kalla det för ekologisk bär- och 
fruktodling, eftersom inga träd eller buskar besprutas. 
Den frukt och de bär som finns tillhör oss som bor i 
Gula Husen. Plocka och njut. Regeln först till kvarn 
gäller. 

Margit Ferm

Vår förening har i dagsläget lån på 63 600 000 kronor. 
Vi har en genomsnittsränta på 1,63 procent, vilket är 
under de 3 procent som anses som den normala räntan 
inom bankvärlden. Ett konstaterande är att vår snittränta 
är bra och att vår förening har jättebra förutsättningar 
i fall vi skulle behöva låna mer. Genomsnittlig ränte-
bindningstid på våra lån är 2,96 år. Vi amorterar årligen 
400 000 kronor.

När det gäller vår ränteswap har föreningen bundit sig 
för en ränta på 3,72 procent för åtta år sedan. Swapen 
går ut 2018-11-30. På mötet diskuterades vad vi kan 
göra för att bli av med den höga räntan. Om vi vill lösa 
ut swapen för att binda den till något annat lån måste vi 
betala cirka 2 miljoner kronor för förtida inlösen. Den 
årliga kostnaden för swapen är 744 000 kronor.

Sparräntorna ligger idag på 0 procent, vilket ger 0 kro-
nor i ränteintäkter.

Marija Nikolic

Som bekant har Barnens hopp en second hand 
butik i Häggviks centrum. De söker fler boende i 
Gula Husen som kan hjälpa till då och då. Allt ar
bete är förstås oavlönat. Behållningen går oavkor
tat till organisationens barnhem i Ukraina. 

Mia Kinnunen, 070556 48 07, kan berätta mer!

Foto: C
ecilia W

estm
an
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Välkommen in i 
vår snickarbod

VÄLKOMMEN TILL SNICKARBODEN!

All utrustning och alla verktyg används 

på egen risk och under eget ansvar.

Förvissa dig om att du vet hur utrustningen och 

verktygen ska hanteras, innan du använder dem.

Utrustning och verktyg är inte föreningens 

egendom. Bostadsrättsföreningen kan därför inte 

garantera att utrustning och verktyg är hela och 

fungerar på avsett sätt.

Inga barn får vistas i snickarboden  

utan målsmans närvaro.

Styrelsen BRF Gula Husen i Häggvik

Vi har en Snickarbod, som finns i gårdshuset vid 
Smedjevägen 1–3. Den kan användas utan kostnad av 
oss som bor i Gula Husen. Var och en ansvarar för ord-
ning, städning och att material inte lämnas kvar. 

All användning av utrustning och verktyg som finns 
där sker på egen risk. Du behöver därför förvissa dig 
om att du förstår hur verktygen och utrustningen ska 
hanteras innan du sätter igång att använda dem.

Det är boende som flyttat till oss som tagit med verktyg 
och utrustning från sina villor och gjort dem tillgängli-
ga för oss alla. Det är alltså inte föreningens egendom. 
Det är därför var och ens ansvar som använder utrust-
ningen och verktygen att se till att den egna försäk-
ringen täcker eventuella olyckor. Barn får endast vistas 
i Snickarboden i målsmans sällskap.

Grovstädning av 
våra trappgolv
Föreningen har på senaste styrelsemötet upphandlat 
storstädning av våra golv i trappuppgångarna.

Vi har märkt att en del av golven som är täckta med 
heltäckande mattor inte går att städa som de ska. En 
del svårstädade svarta fläckar finns i varje hus. De 
kommer från skor med mörka sulor, vagnar och lik-
nande som körs på våra golv.

Därför har vi i styrelsen kommit fram till att vi ska be-
ställa grovstädning, vilket innebär att NSF Städ först 
ska ta bort den gamla polishen. Sedan ska de ordent-
ligt tvätta alla golv, för att till slut lägga en ny starkare 
polish eller vax.

Arbetet kommer att utföras inom kort. Mer informa-
tion om detta anslås i varje trapphus.

Marija Nikolic

Tänkt & tyckt 
Har du idéer till artiklar eller synpunkter som 
rör vårt boende? Kontakta då gärna oss i re-
daktionen. Märk ditt bidrag ”Till Gula Bla-
det” och lämna det i postlådan invid fören-
ingslokalen, Häggviksvägen 23 eller mejla 
det till gulahusen.haggvik@gmail.com. Om 
du ser något av intresse så ta gärna en bild 
med din smartphone eller digitalkamera!
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Kölista bilplatser
Stora P-huset Garagen på järnvägsparkeringen

Nr Namn Adr Lgh Nr Namn Adr Lgh
Phus1 Johnson H 17B 164 Gar 1 Larsson S 3 53
Phus2 Kingstad H 19 139 Gar 2 Björkman Erik S 7 040
Phus3 Gylleus H 15 166 Gar 3 Zare H 23 088
Phus4 Gustavsson S 1 075 Gar 4 Sjöström S 3 050
Phus5 Ekholm H 19 144 Gar 5 Kingstad H 19 139
Phus6 Lejeby S 9 1 Gar 6 Åfeldt H23 082
Phus7 Jarefjord/Unger H21A 200 Gar 7 Karlsson S 9 003
Phus8 Boox S 3 52 Gar 8 Gustavsson S 1 075
Phus9 Ramström S3 049 Gar 9 Huang H 15 039
Phus10 Lundberg S5 015 Gar 10 Lejeby S 9 1
Phus11 Lundqvist S1 76 Gar 11 Jarefjord/Unger H21A 200
Phus 12 Gunner/Brooke S1 70 Gar 12 Boox S 3 52
Phus 13 Ericson H17A 183 Gar 13 Lundberg S5 15
Phus 14 Hassan H19 137 Gar 14 Lundqvist S1 76
Phus 15 Kvarnström H21A 106 Gar 15 Thylander H19 147

Gar 16 Gunner/Brooke S1 70
Gar 17 Ericsson H17A 183

P-plats utomhus parkeringsdäcket                         P-plats utomhus järnvägsparkeringen
Nr Namn Adr Lgh Nr Namn Adr Lgh
Jvruta 1 Hultberg H 23 96 Pdäck 1 JakobssonH 15 H15 168
Jvruta 2 Wahlund H19 135 Pdäck 2 Wahlund H19 135
Jvruta 3 Nilsson S 5 18
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Insamling av  
kontaktuppgifter

Fyll i och  
lämna till 
husvärden

senast  
15 oktober

BRF Gula Husens lägenhetsnummer: Lantmäteriets lägenhetsnummer: 

Adress:  

Namn:   Epost:

Tel. bost: Tel arb: Mobil: 

Namn:   Epost:

Tel. bost: Tel arb: Mobil: 

Namn:   Epost:

Tel. bost: Tel arb: Mobil: 

Namn:   Epost:

Tel. bost: Tel arb: Mobil: 

Ev. övrig information: 

Datum: 

Underskrift:

Namnförtydligande:

Den 23 augusti när garaget vid Häggviksvägen skulle städas 
och besiktigas fanns en handfull fordon kvar i garaget. När vi 
försökte kontakta ägarna visade det sig att vi inte har aktuella 
kontaktuppgifter till alla boende. Detta är ytterst viktigt om 
vi snabbt behöver kontakta någon. 

Styrelsen har därför beslutat att be alla fylla i nedanstående 
uppgifter och lämna dem till respektive trapphusvärd, som 
samlar in uppgifterna för styrelsens räkning. Ange den/de 
som kan kontaktas vid behov. 

Kontaktuppgifterna kommer fortsättningsvis att finnas hos 
styrelsen och inte lämnas ut till utomstående. 

Margit Ferm


