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Redaktionen 

Vi i Brf Husby sammanställs av Matz 
Eklund. Bidrag till eller synpunkter på 
informationsbladet mottages med 
tacksamhet. matz.eklund@ttf.se 
eller    08-562 559 00   

 

Ordförande har ordet 

Snart har vi påsk igen, och även denna 
påsk kommer vi att sätta upp fjädrar 
på några platser i föreningen. Jag vill 
även påminna om vårstädningen den 
14 april då vi skall göra våra gårdar 
fina inför våren.  

 
Ofta lever människor livet bakvänt. De vill ha mer 
saker, eller mer pengar, för att göra mer av det de 
vill, så de kan vara lyckligare. 
 
Egentligen är det tvärtom. Du måste först vara den 
du verkligen är, sedan göra det du behöver göra, 
för att få det du önskar. (Shakti Gawain) 
 
Må så gott! 
 
Sonja Höglund 
Ordförande 
 

Uthyrningsrummet 

Uthyrningsrummet kommer tillfälligt att stängas på 
grund av administrativa skäl. Ett nytt sätt för betalning 
av hyran är under arbete.  
 
Du som redan bokat berörs inte av stängningen. 
 
 
 

Bevakning 

Styrelsen har sagt upp bevakningsavtalet med 
Securitas, bakgrund till detta är att kostnaden är 
alldeles för hög. Ett nytt avtal är under tecknande 
men bara om störningsjour. Dit kan vi snart vända 
oss om någon granne har fest och stör sent på 
kvällen och inte sänker ljudet när vi talar med 
honom eller henne. En väktare åker ut och 
konotroller på plats, och ser till att den som stör 
upphör med detta. Kostanden för detta debiteras 
den som stör, kostnaden är på 1.125 kronor. 

 
Vi kommer at gå ut med 
telefonnummer samt mer 
information när avtalet är klart 
och de har kvitterat nycklar 
och taggar till våra hus. 

 

Bänkar på grådrana 

Under våren kommer de 
bänkar som inte tidigare har 
renoverats att få nya plank 
och bultar.  
 

Cykelrensning 

Cykelförråden är överfulla av cyklar och det är svårt 
att ta sig ut och in för att hämta eller lämna sin 
cykel. Det finns också många cyklar som verkar 
obrukbara eller inte har någon ägare. Vi ber därför 
alla att märka upp sin cykel med en lapp på 
pakethållaren eller styret senast det 14/4 
 
De cyklar som är omärkta kommer att flyttas till 
annat förråd i 6 månader och därefter att skrotas. 
 

Nästa pubkväll i Vikingen 

Nästa pubkväll är den 27 april Michelle och Magnus 
är värdar. Varmt välkomna ny och gamla 
medlemmar till denna trevliga sammankomst. 
 

Garaget 

Lofotengatan 1, vi kommer att måla linjerna på 
taket och mellanplanet, mer information kommer 
när det finns ett fastställt datum. 
 
Garaget kommer även att städas och det kommer 
att ske under april månad, för att resultatet skall bli 
så bra som möjligt vill vi att du flyttar ut din bil. 
Föreningen tar inget ansvar för bilar eller 
tillhörigheter som inte flyttas ut när städningen 
genomföres. 



Grillning 

Nu börjar den härliga tiden då vi 
kan vara ute dels på våra 
balkonger dels på våra fina 
gårdar. Tänk på att dt inte är 
tillåtet att grilla på balkongen. Om  
du vill grilla finns det grillplatser 

på gårdarna. När du grillar iaktta försiktighet, ta 
med en hink vatten om olycka är framme….. 
 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

Bchara Chamaly Lofotengatan 23 
Assiyam Abdikarova Stavangergatan 16 
Taher Khulmi Stavangergatan 6 
Okan Guzel Stavangergatan 32 
 

Varmt välkomna alla nya medlemmar, vi hoppas att 
ni skall trivas hos oss! 
 

Godkända andrahandsuthyrningar 

12 Andreas Svensson 2012-02-04 - 2012-06-30 

37 Maria Cederhierta 2011-11-01 - 2012-04-30 

49 Fredrik Milani 2012-03-15 - 2013-03-15 

261 Naser Aqbal 2012-01-15 - 2013-01-15 

334 Gunborg Jönsson 2011-11-01 - 2012-11-01 

354 Bahare Heasri 2011-04-01 - 2012-06-01 

479 Fabian Maamari 2012-01-09 - 2012-11-01 
 

Nyckeltaggar 

Flera medlemmar har hört av sig om att de inte 
kommer in i grovsoprummet. Som vi informerat 
tidigare om så är det den röda taggen som går till 
grovoprummet, man behöver ingen kod. Man kan 
inte få någon extra tagg till grovoprummet. Är det 
fel på din nyckeltagg eller vill du anmäla att du 
tappat din tagg och vill köpa en ny? Vill du köpa en 
fjärröppnare till garaget? Kontakta Cecilia Berg på 
telefon 08-562 559 10 eller cecilia.berg@ttf.se 
 

Vikingen 

När man hyr vikingen är 
det i regel för att man 
skall bjuda släkt och 
vänner på mat. I dag är 
det för få avlastnings 
ytor.  Vi kommer därför 
att bygga en liten köksö 

i köket för att underlätta för den som hyr lokalen. 
 

Felanmälan 

Om du behöver göra en felanmälan kontakta T&T 
på telefon 08-562 559 60 eller via 
www.ttf.se/felanmalan 
 
Tänk på att felanmälan tar emot varje uppdrag som 
en beställning. Du som är bostadsrättsinnehavare 
måste själv kontrollera i stadgarna vad föreningen 
svarar för och vad du själv måste betala för.  
 

Facebookgrupp 

Välkomna till föreningens grupp 
på Facebook! 
Nu finns en grupp på Facebook 
öppen endast för medlemmar i 
bostadsrättsföreningen Husby 1.  
Syftet med gruppen är att 

underlätta kontakt oss grannar emellan. För att bli 
medlem måste du först ha ett eget konto på 
Facebook. På www.facebook.com finns 
instruktioner för hur du skapar ett sådant konto.  
 
När du blivit medlem och är inloggad på Facebook 
skriver du in denna adress på översta raden (i URL-
fältet): www.facebook.com/groups/BRF.Husby/ 
Du kan också använda sökrutan på Facebook för 
att söka efter BRF Husby 1. På sidan som då ska 
komma upp syns överst en bild av Hagbard, vår lilla 
Vikinggubbe. Till höger finns en ruta att klicka på: 
Ansök om att gå med / Begär att få gå med i 
gruppen. Någon av de som är administratörer för 
gruppen får då din ansökan och beviljar dig tillträde 
till sidan. Administratörerna är Lena Karlsson, 
Taylan Inal och Fredrik Roxelius. 
 

Att tänka på 

När städar din balkong, var försiktig så att du inte 
sopar ut damm och smuts till din granne som kanske 
redan städat sin balkong och sitter där nu och dricker 
kaffe…. 
 

 
 

Styrelsen och 
förvaltningen 
önskar alla en 
glad Påsk! 
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