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Föreningens postadress: 
Häggviksvägen 23 19150 Sollentuna 
Föreningens mailadress: 
gulahusen.haggvik@gmail.com  
 
Föreningens hemsida: 
www.gulahusen.se  
 
Föreningens fastighetsförvaltare. 
Renew Service AB: 08-34 38 00  
Fastighetskontoret Häggviksvägen 15, 
besökstid måndag 07.00-07.30, onsdag 
08.00-08.30 samt torsdag 15.00-15.30 
 
Felanmälan via telefon,  
Renew Service AB: 08-34 38 00 (vardagar 08.00-
17.00) 
Felanmälan via e-post: 
 Maila till felanmalan@renewservice.se  

 
Vid nödsituation nattetid eller helger ring: 
Renew Service AB: 08-34 38 00 (dygnet runt) 

 
Föreningens ekonomiske förvaltare: 
Edsvikens Redovisningsbyrå AB, Djupdalsv. 10, 
192 51 Sollentuna. Frågor angående: månads- 
avgifter, inre fond, överlåtelser m m. 
telefon: 070-792 75 21, maildress:  
anna-
karin@edsvikensredovisning.se   

 
Föreningens styrelse samt husvärdar och övriga 
funktionärer: se anslag i portarna 

 
Gula Bladets redaktion 
Redaktör: Christer Lindén 
Tryck och omslag: Urban Westling 
Redigering/korrektur: Ingegerd Lindén

 
 
 

 
 

Ordförande har ordet 
 
För mig har det varit en intressant tid att få vara 
ordförande i Gula Husen, med allt vad det 
inneburit; att få erfarenhet av fastighetsskötsel, 
att leda arbetet i styrelsen med allt positivt det 
har medfört, att få inblick i vad som sker i en 
stor bostadsrättsförening. 

Introduktionen av vår nya fastighetsför-
valtare, Renew Service AB, har fungerat mycket 
bättre än väntat. Styrelsen har en bra, kontinuer-
lig och informativ kontakt med vår nya för-
valtare. Företagets VD, Daniel Ilic, är vår 
kontaktperson, vilket medför korta beslutsvägar. 

Renew har ett modernt, webbaserat rap-
porteringssystem som gör att vi får information 
om inkomna felanmälningar omgående. Vi får 
fortlöpande information om när fel skall åtgärdas 
och även när arbetet är utfört. Enkelt utryckt, har 
styrelsen fullständig kontroll på vad som händer 
efter en felanmälan. 

Nyordningen har medfört en lägre arbets-
belastning för styrelsen. Orsaken är att många 
felanmälningar tidigare gjordes direkt till 
styrelsen, eftersom Riksbyggens ärendehantering 
upplevdes av de boende som trögt och opålitligt. 
Dessutom tog det ofta lång tid att åtgärda felen. 
Vägen från felanmälan till rapport om utförd 
åtgärd till styrelsen är numera förkortad. 
   Det är med visst vemod jag lämnar styrelse-
uppdraget och kontakten med alla trevliga 
människor som jag mött i föreningen. 

Jag vill tacka styrelsens ledamöter och 
suppleanter för ett bra samarbete under denna 
tid. 

 
Vidar Skytén, ordförande 
 070- 524 74 05 
 

 
 

 

 

mailto:gulahusen.haggvik@gmail.com
http://www.gulahusen.se/
mailto:felanmalan@renewservice.se
mailto:ak.skillmo@telia.com
mailto:anna-karin@edsvikensredovisning.se
mailto:anna-karin@edsvikensredovisning.se


                                                                                                                           

Det ekonomiska läget för  
BRF Gula Husen,  
februari 2016   
 
Den senaste ekonomiska rapporten styrelsen har 
fått avser februari 2016. Rapporterna skickas 
varje månad från vår redovisningsbyrå ERAB i 
Sollentuna. 
Vi kan konstatera att vår ekonomi är fortsatt 
god. Vi har placerat en del pengar som 
kortfristig placering, som kan tas ut vid behov. 
På detta konto får vi en liten slant i form av 
ränta. Inget märkvärdigt, men bättre någonting 
än ingenting; jämfört med att idag finns inga 
räntor alls. Annars har vi ett vanligt bankkonto 
hos Nordea där in- och utbetalningar görs hela 
tiden, det vill säga där vi förvaltar de medel, 
som vi får från våra medlemmar. 

Sedan kan vi säga att februari löper på som 
vanligt. Vi har inga avvikande utgifter, förutom 
kostnaderna för underhåll av 
värmeanläggningen som påbörjades redan 2015. 
Detta är ett arbete som slutförs under våren 
2016. 

Fjärrvärmekostnaden har ökat något jämfört 
med den budgeterade kostnaden, på grund av ett 
styrelsebeslut om att temporärt öka 
temperaturen inomhus under 2015. Det vill säga 
att det är varmare nu jämfört med 2014, då 
många medlemmar hade problem med 
inomhustemperaturen under det kalla vinteråret. 

Efter genomförda, omfattande underhålls-
åtgärder på vårt värmesystem hoppas vi att våra 
medlemmar ska slippa ytterligare problem. 

 
Marija Nikolic 
073- 775 04 02 
 

Högt betyg för vår BRF  
Webbportalen www.Allabrf.se har Sveriges 
största databas med ekonomisk information om 
bostadsrättsföreningar. Tjänsten www.allabrf.se 
som jämför bostadsrättsföreningar baserat på 
ekonomi, försäljningsdata och 
mäklarinformation har granskat BRF Gula 
Husen på styrelsens anmodan och gett oss 
betyget A, vilket är ett mycket gott betyg.  
    Under 2015 lanserade Allabrf ett 
betygssystem för att ranka föreningar, baserat på 
deras ekonomi. Betyget ger privatpersoner ett 
enkelt och bra hjälpmedel för att analysera och 
jämföra bostadsrättsföreningar. Allabrf.se har 
utvecklat ett index som består av sju viktiga 

parametrar: skuldsättning, avgiftsnivå, 
kassaflöde,  hyresintäkter, drift-  och 
underhållskostnader, räntekostnader och 
skattskyldighet. 
    Varje parameter rankas först individuellt 
baserat på gränsvärden, därefter läggs de 
samman i ett viktat index. 
    Högsta betyg (A++) innebär att bostads-
rättsföreningen är synnerligen solid ur ett 
ekonomiskt perspektiv och en nära riskfri 
investering för spekulanter. Betyget har 
endast getts till ca 1-2% av alla bostads-
rättsföreningar i Sverige.  
   Lägsta betyg (C) innebär att föreningen har 
akuta ekonomiska problem, vilket kan resultera 
i högre månadsavgifter och/eller kapitaltillskott 
för bostadsrättsföreningens medlemmar. 
    Du kan själv ta del av analysen och betyget här: 

https://www.allabrf.se/organizations/brf-gula-
husen-i-haggvik-sollentun 
 
Marija Nikolic 
073- 775 04 02 

 

Om arbetet i styrelsen 
Förmodligen är inte alla medlemmar insatta i hur 
styrelsearbetet i vår förening går till.  Jag försöker 
därför på detta sätt ge en kort orientering: 
    Styrelsen har allt ansvar för såväl den ekono-
miska som den tekniska förvaltningen i fören-
ingen. Samtidigt har varje styrelseledamot ansvar 
för det arbete styrelsen utför.  
Lagen om bostadsrättsföreningar innehåller 
ingenting om krav på särskild kompetens hos 
styrelseledamöter. Däremot är det givetvis en 
fördel med sakkunskap, framförallt inom ekonomi 
och byggnadsteknik. Ett gott omdöme förutsätts 
alltid hos ledamöterna.  
    Vår förening är stor, en mängd olika funktioner 
måste bevakas och där krävs också kontinuerliga 
insatser.  
Styrelsen har därför en arbetsfördelning mellan 
ledamöter och suppleanter av 60 olika uppgifter. 
Som exempel kan nämnas att ordförande Vidar 
hanterar granskning och bedömning av över 400 
fakturor om året, vilket kräver gott minne och god 
ordning. 
    För diskussion och beslut sammanträder 
styrelsen en gång varje månad utom i juli. En 
förteckning över aktuella styrelseärenden hålls 
hela tiden uppdaterad och följs upp med genom-
gång på de månatliga sammanträdena. För när-
varande är cirka 35 ärenden aktuella. 

http://www.allabrf.se/
http://www.allabrf.se/
https://www.allabrf.se/organizations/brf-gula-husen-i-haggvik-sollentuna
https://www.allabrf.se/organizations/brf-gula-husen-i-haggvik-sollentuna


                                                                                                                           
Sammanträdena pågår mellan två och tre timmar 
och resulterar i ett antal beslut. Förutom styrelse-
sammanträden har vi så kallade ”förvaltarmöten” 
en gång i månaden. På dessa möten träffas 
representanter för styrelsen och fastighets-
förvaltaren Renew för genomgång av aktuella 
ärenden och uppföljning. 
    För mer omfattande ärenden tillsätts arbets-
grupper för framtagande av underlag för styrelsen. 
Under året har arbetsgrupper arbetat med en 
uppdaterad version av skriften ”Min bostadsrätt” 
samt med underhållsplan och budget. För när-
varande arbetar en grupp med brandskyddsåtgärder 
sedan en brandskyddsexpert från Riksbyggen, 
Peter Johansson, efter genomgång av våra 
fastigheter, tagit fram ett underlag som innehåller 
värdefull information och förslag till åtgärder. 
Beredning av ärenden av olika slag sker fort-
löpande via mejl mellan ledamöterna. Frekvensen 
av kontakter är hög och god stämning råder i 
styrelsearbetet. 
 
Lars Meyer  
076-947 60 06 
 

Personer från Renew som du 
kan möta på våra gårdar 
Det kan vara trevligt att känna igen några av de 
personer från Renew som hjälper oss. Nedan ser du 
foton på vår fastighetsskötare Caroline Pettersson 
.  

 
 
Caroline Petterson redo för nästa uppdrag. 
 
Vår utemiljö kommer att skötas av Admir och 
Amela Duric från Renew.  
     När detta skrivs har jag haft ett kort möte med 
Admir som konstaterade att det är mycket jobb på 
våra gårdar. Redan dagen efter mötet gjorde de en 
första röjning. 
    Flera boende på bottenvåningen sköter själva 
klippning av sina egna häckar närmast uteplatsen, 
men om de behöver hjälp med detta kan de beställa 
en ”Handyman” (tel. 08-34 38 00), som mot en 
mindre kostnad utför jobbet.  

          
Admir Duric                       Amela Duric   
 
 

Vårstädning 11 maj kl 17-19 
I år har vi flyttat städdagen till onsdagen den 11 
maj. Detta på grund av att det är Kristi himmels-
färdshelg och pingsthelg infaller i början av maj. 
    Mellan klockan 17.00-19.00 städar vi cykel-
bodar, snyggar till runt entréer och på gårdarna. 
Trapphusvärdarna kan tillfrågas om vad som 
behöver göras. Som ovan nämnts så har vi ny 
personal från Renew, som kontinuerligt arbetar 
med utemiljön på gårdarna. Det vi gör den 11 maj 
blir alltså lite finputsning. 
    Efter städningen grillar vi korv, fikar och 
umgås. Ett utmärkt tillfälle att språkas vid och lära 
känna nya grannar. Om det är fint väder håller vi 
till vid boulebanan, vid regn fikar vi på uteplatsen 
Smedjan, vid Smedjevägen 1 och 3.  
Ann-Marie Ek 

 
Tvätt av husfasaderna 
Fastighetsförvaltning AB har fått uppdraget att 
tvätta våra fasader.  Alla sidor ska tvättas, även 
balkongplåtar och betongsidor.  
Arbetet beräknas ta cirka sex veckor och utföras 
från skyliftar, som körs bort efter avslutad 
arbetsdag. Arbetet startar den 13 april. 
     Under den tid då arbetet pågår måste boende 
hålla balkongdörrar, fönster och vädringsluckor 
stängda. 
    Tänk också på att inte förvara ömtåliga möbler 
och blommor på balkongerna. Fönstren kommer 
att spolas av efter tvätt av fasaden. Observera att 
fönsterputsning efteråt inte ingår. 
    Man kommer att börja med hus D som omfattar 
portarna Häggviksvägen 15, 17 A och 17 B, den 
13 april.  
    Mer information kommer från entreprenören, 
bland annat om vilka tider som gäller för varje 
husfasad. 
Ann-Marie Ek  
070-68 50 948 



                                                                                                                           

Förbättrad låsning av 
containern för grovsopor  
Containern vid tennisbanan är nu åter på plats efter 
att har varit på verkstan. Den har försetts med nya, 
grövre, låsbara kättingar med alla låsen på plats. 
Hittills har den nya förstärkningen av säkerheten 
fungerat bra. 
RenoNorden, som är Sollentuna Energis 
entreprenör, hade först för avsikt att byta ut 
containern, men kunde inte få leverans i tid från 
den polska leverantören. Vi får hoppas att den 
numera goda ordningen vid containern fortsätter! 
 

 
 
Påsvetsad, grovt dimensionerad kätting med lås. 
 
Jan Eriksson 
073-32 94 453 
 
 

Hushållssopor - 
underjordsbehållarna 
Av boende har vi blivit uppmärksammade på att 
det slarvas med låsning av luckorna efter att man 
kastat sina sopor. 
    Det är naturligtvis inte bra, för det kan innebära 
att utomstående använder våra sopbehållare (så var 
det med de gamla sopkärlen) och då blir det si och 
så med sorteringen. Dessutom är tömningsavgiften 
till vår BRF baserad på vikt. 
 
Jan Eriksson 
073-32 94 453 
 

 

Undvik stopp i avloppet! 
 

Några goda råd från expert på nätet: 
• Häll överblivna fetter, såsom smör, 

margarin och olja, i en burk som du ändå 
ska kasta. Låt det svalna/stelna och kasta 
det sedan bland hushållssoporna. 

• Överdosera inte tvättmedel. 
• Undvik sköljmedel, eller dosera sparsamt. 
• Spola aldrig ner sanitetsprodukter, som 

bindor, tamponger, blöjor etc. Detta 
orsakar nästan garanterat att det blir stopp. 

• Häll ALDRIG kaustiksoda/propplösare i 
ditt avlopp. Det lägger sig som en 
"glashinna" på insidan av rören, utanpå 
alla fetter, och skapar beläggningar som 
lossnar efter en tid och fastnar lite längre 
ut i ledningen. När det inträffar uppstår ett 
rejält stopp, som är kostsamt att ta bort då 
det kräver omfattande spolningsarbete. 

• Häll aldrig ut färg, flytspackel och annat 
bygg/renoveringsmaterial i ditt avlopp. 

• Rengör penslar och verktyg i en hink med 
vatten, istället för i vasken. Häll det i en 
"grushög" så att vattnet dräneras bort. 
OBS! Var rädd om miljön! Färgrester och 
andra miljöfarliga produkter ska alltid 
lämnas till återvinningscentralen. 

OBS! Om du har hällt kaustiksoda eller annan 
propplösare i ditt avlopp, och det blir aktuellt 
med mer omfattande spolning, berätta det för 
den som ska utföra jobbet. Kaustiksoda kan 
orsaka frätskador på huden!   
    (Källa: Hemsidan www.spoltec.se, för Spoltec 
AB, expert på avloppssystem) 

 
Vattenläckage vid element? 
Under vintern har samtliga radiatorer/element i 
våra lägenheter gåtts igenom. I samband med 
genomgången har termostaterna/”kranarna” på en 
del element/radiatorer bytts ut. Någon enstaka 
boende har rapporterat vattenläckage under en 
utbytt kran. Vattenläckage måste självklart 
åtgärdas skyndsamt för att undvika kostsamma 
skador. Styrelsen är tacksam om du själv, för 
säkerhets skull, kontrollerar att det är torrt under 
dina element i lägenheten.Upptäcker du läckage? 
Felanmäl då omgående till Renew på telefon 08-
34 38 00. 
 
Christer Lindén  
0708-46 86 16  
 

http://www.spoltec.se/


                                                                                                                           

Städningen 
Det har kommit klagomål på att det kan lukta surt 
efter städningen i våra trapphus. 

Vårt städföretag NSF-Städ AB hävdar att de 
regelbundet byter både vatten och skurdukar. Nu 
skall de också byta rengöringsmedel och vi hoppas 
på en fräschare doft i trapphusen. 

Nya städscheman har satts upp i våra portar. Det 
är fortfarande städning två gånger per vecka. Vid 
det ena tillfället städas entré, hiss, trappor och 
våningsplan. Vid det andra städas entré och hiss. 

 
Maria Kastenholm-Daun  
0709-21 00 50 

 

Våra tvättstugor 
Styrelsen har beslutat att service av tvättstugorna 
bör göras en gång per år, vilket också har skett i 
mars månad av vår entreprenör, AT Drift. En del 
åtgärder har gjorts, bland annat byte av fläkt-
element i torkskåp, rensugning av damm i 
maskinerna med mera. Den ena av tvättmaskinerna 
i tvättstugan Smedjan (Smedjevägen 1) har brunnit 
och en ny Electrolux maskin har installerats. OBS! 
Viktigt att läsa instruktionen innan den används.  

De nya Podabmanglarna som finns i tvätt-
stugorna i Oasen (Häggviksvägen 21) har varit till 
bekymmer för en del boende som vill mangla lite 
grövre material. Ann-Marie Ek har varit på flera 
ställen och provmanglat på olika maskiner och 
kommit fram till att en Electrolux KM 480 är den 
bästa mangeln. En sådan välhållen begagnad 
mangel har köpts in och installerats i tvättstuga 2 i 
Oasen. Mangeln i tvättstugan Smedjan under-
kändes av AT Drift och har också bytts ut mot en 
begagnad Elektrolux mangel i bra skick.  

Glöm inte att låta tvättmedelsfackens lock vara 
öppna efter er tvätttid så att det inte blir mögel i 
facken.  
 
Maria Kastenholm-Daun  
0709-21 00 50 
 

Vår bastu 
Det finns tre träningsmaskiner i rummet utanför 
bastun som nu fungerar, då samtliga batterier har 
blivit utbytta. De kommer i fortsättningen inte att 
bli underhållna av föreningen. Underhållsansvaret 
ligger på de privatpersoner som anskaffat 
träningsmaskinerna.. 
 
Maria Kastenholm-Daun  
0709-21 00 50 

Lås i förråd och garage 
Med anledning av att vi råkat ut för stöld ur 
cykelförråd samt garage, vill vi påminna om att 
Gula Husens garage vid järnvägsstationen samt 
våra cykelförråd är byggda i enkel konstruktion 
som inte medger något väsentligt skydd mot 
inbrott. Cykelförråden är i grunden enkla skjul 
som belagts med fasad av estetiska skäl samt som 
väderskydd. Låssmed har inspekterat våra förråd 
och konstaterat att en förutsättning för inbrotts-
skydd är omfattande ombyggnation av förråden. 
Garagen vid järnvägen är försedda med tunna 
fällportar, som inte heller är avsedda att stå emot 
intrångsförsök och inte medger någon form av 
säkerhetsklassning. Vi vill i samband med detta 
också påminna om de kontraktsbundna reglerna 
för dessa garage som säger att garagen ej får 
användas som förråd.  
 
Casper Wahlund 
070-740 3872 
 

Om vårt brandskydd 
Bostadsrättsföreningen och styrelsen står under 
krav från myndigheter, kommun, räddningstjänst 
med flera att hålla ett "systematiskt brandskydds-
arbete". Reglerna för detta är svåra för en lekman 
att sätta sig in i, och eftersom det är av mycket 
stor vikt att förebyggande brandskydd bedrivs på 
ett korrekt sätt,  anlitade styrelsen Riksbyggens 
brandskyddsexpert Peter Johansson som en expert 
i ämnet. Hela området, trapphus, källargångar, 
förråd, brandposter med mera kontrollerades 
under december 2015. Den slutgiltiga rapporten 
fick vi till styrelsen den 24/2 2016. Rapporten 
poängterade starkt att lösa och hindrande föremål 
snarast skulle tas bort i trapphusen för att 
underlätta en utrymning vid brand. Under mars 
månad genomfördes en upprensning av 
trapphusen. 
    Om brandskyddet sedan fungerar bra vet vi 
tyvärr inte med säkerhet förrän det brinner. Att det 
inte brunnit hittills i Gula Husen är naturligtvis 
lyckosamt, men det innebär inte att vi kan tumma 
på förebyggande åtgärder.  
    Brandskyddet handlar om förebyggande och 
begränsning av brand och rökutvecklings 
spridande, men det ska även vara säkert och enkelt 
för människor att röra sig i olycksområdet. Det 
gäller både boende som ska utrymma och 
räddningspersonal som exempelvis ska 
transportera en bår. En person som försöker ta sig 
ut ur ett brinnande hus kan ha ett fåtal andetag på 
sig, trevar man längs väggar och fastnar i tavlor så 



                                                                                                                           
kan det mycket väl vara skillnaden mellan liv och 
död. 
Att ingenting får förvaras i trapphusen är inget nytt, 
det står i våra stadgar att medlemmarna är skyldiga 
att följa ordningsreglerna, och det har skrivits 
många gånger i Gula Bladet. Lagar medger 
visserligen tolkningsutrymme, men styrelsen kan 
omöjligen avgöra på detaljnivå hur stor till 
exempel en tavla får vara, av vilket material, hur 
och var den får hänga och så vidare. I ett rökfyllt 
trapphus kan, enligt brandskyddsexperten, till och 
med en tavla bli en osäkerhetsfaktor som kan få 
katastrofala följder.  
     I valet mellan att få hänga tavlor och 
dekorationer i trapphus mot att följa skriftlig 
anmodan från brandskyddsexpert anser styrelsen 
därför att brandskyddet väger avsevärt tyngre.  
    De omhändertagna föremålen kommer att 
förvaras av fastighetsskötarna, som kontaktas om 
man vill ha tillbaka sakerna. Tre månader är den tid 
som vanligen anses räcka för att ägaren ska hinna 
med att sakna och hämta föremålen.  
    Vi har också fått många positiva reaktioner från 
boende på denna åtgärd, som är förankrad i svensk 
lagstiftning och är en direkt anmodan från en 
expert i brandskydd. 
 
Styrelsen, gulahusen.haggvik@gmail.com 
 
 

Studiebesök hos Miele 
Två styrelsemedlemmar blev inbjudna av Miele 
AB i Solna för att titta på tvättmaskiner, manglar 
och annan tvättstugeutrustning. Ett väldigt trevligt 
och lärorikt studiebesök. De har egna fabriker i 
Tyskland  för att ha kontroll på hela tillverknings-
kedjan och  reservdelar, vilket är en stor trygghet 
för konsumenten. 
    Miele AB har en stor utställningshall där alla 
deras produkter kan beskådas. Här visas det senaste 
inom deras sortiment för kök och tvättstugor.     
Utställningshallen är öppen för alla och man 
behöver inte beställa tid. Ett besök där 
rekommenderas för dig som tänker bygga om ditt 
kök eller bara byta maskinutrustningen. Adressen 
är Industrivägen 20 i Solna. Åker du bil så svänger 
du av vid Karolinska sjukhuset och kör längs 
kyrkogården mot Solnavägen. De har också 
matlagningskvällar så att man kan prova deras 
produkter. Kurserna finns på deras hemsida 
www.miele.se , där kan anmälan göras eller ring 
Mieles växel 08-562 29 000. 
 
Ann-Marie Ek  
070-68 50 948 

Redaktören tackar för sig! 
 

 
Christer Lindén korrekturläser sitt sista nummer 
av Gula Bladet. 
 
Det har nu blivit dags att ”tacka för mig!”  
I april 2011 blev jag invald i vår styrelse. Det 
kändes intressant, hedrande och ansvarsfullt att få 
detta förtroendeuppdrag från de boende i BRF 
Gula Husen.  
    I april 2012 lämnade Gerhard Rombach över 
ansvaret för Gula Bladet till mig. Gerhard hade då 
suttit i styrelsen i hela 23 år och deltagit i många 
grannlaga uppgifter och svåra beslut, där hans 
engagemang och yrkeskunskaper som arkitekt 
kommit väl till pass. 
    Nu lämnar jag styrelsen, på egen begäran, efter 
16 utgivna nummer av Gula Bladet under de fem 
styrelseår som gått. Det har varit en intressant och 
lärorik tid. Särskilt under det sista året som vice 
ordförande. Jag har kunnat glädja mig åt ett 
utmärkt fungerande och trivsamt samarbete med 
ordförande Vidar Skytén och samtliga övriga 
styrelsemedlemmar. 
    Avslutningsvis ber jag att få tacka för mig och 
önskar min efterträdare allt gott! Självklart ställer 
jag upp och hjälper till ifall den nya styrelsen har 
några frågor längre fram. 
 
Christer Lindén  
0708-46 86 16 
 

 
 

http://www.miele.se/


                                                                                                                           

Kö till parkeringar 
 

Parkeringshuset 
Nr Namn Adr LGH 
Phus1 Johnson H17B 164 
Phus2 Zetterberg H 23 096 
Phus3 Röjerman  H17B 192 
Phus4 Kingstad H 19 139 
Phus5 Gylleus H 15 166 
Phus6 Rendahl  H17A 183 
Phus7 Gustavsson S 1 075 
Phus8 Huang H 15 39 
Phus9 Ekholm H 19 144 
Phus10 Lejeby S 9 1 
Phus11 Jarefjord/Unger H21A 200 
Phus12 Boox S 3 52 
Phus13 Ramström S3 049 
Phus 14 Lundberg S5 015 
Phus 15  Lundqvist S1 76 
Phus 16 Gunner Brooke S1 70 

 
 
 
Garagen vid järnvägen 

 
Nr Namn Adr LGH 
Gar 1 Ardil H 21B 108 
Gar 2 Lindholm S 1 066 
Gar 3 Larsson S 3 053 
Gar 4 Björkman Erik S 7 040 
Gar 5 Zare H 23 088 
Gar 6 Zetterberg H 23 096 
Gar 7 Sjöström S 3 050 
Gar 8 Röjerman H 17B 192 
Gar 9 Kingstad H 19 139 
Gar 10 Gylleus H 15 166 
Gar 11 Åfeldt H23 082 
Gar 12 Karlsson S 9 003 
Gar 13 Gustavsson S 1 075 
Gar 14 Huang H 15 039 
Gar 15 Lejeby S 9 1 
Gar 16 Jarefjord/Unger H21A 200 
Gar 17 Boox S 3 52 
Gar 18 Lundberg S5 15 
Gar 19  Lundqvist S1 76 
Gar 20 Thylander H19 147 
Gar 21 Gunner Brooke S1 70 
 
 

 
 
 
Casper Wahlund, 070-740 3872 
 
 
 
 
 
 
 
Tänkt & tyckt 
Har du idéer till artiklar eller synpunkter som 
rör vårt boende, kontakta oss i redaktionen. 
Märk ditt bidrag ”Till Gula Bladet” och lämna 
det i postlådan invid föreningslokalen, 
Häggviksvägen 23, eller maila det till 
gulahusen.haggvik@gmail.com  

mailto:gulahusen.haggvik@gmail.com


Stoppa branden
Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. 
Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kar
tonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den 
sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till källare 
och vind minskar också risken för anlagda bränder.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndig heten för samhällsskydd och beredskap,  
Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring, 
Fastighets ägarna Sverige, Länsstyrelserna och Räddningstjänsterna.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand

Om det brinner gör så här
Stäng in branden!
Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhets
dörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga 
röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten
Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset 
– stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner. 
Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut. 

Blockera inte trapphuset
Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan 
ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och 
räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att 
hjälpa vid sjukdom eller brand.
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