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INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Tryckfelsnisse var framme
I förre infobladet var det tyvärr ett tryckfel i informationen om den kommande höjning av 
månadsavgiften. Vi hade skrivet att höjningen var fr.o.m. 1 september 2020 – det är naturligtvis 
fr.o.m. 1 september 2021.

Årets grillfest är tyvärr uppskjuten
Coronan ställer fortfarande till det för oss och vaccinationstakten är inte så rask som man kunde 
önska sig. Vi brukar ha årets grillfest helgen efter midsommar, men under de rådande 
omständigheter har styrelsen beslutat flytta fram grillfesten till den 21 augusti. Vi vill dock göra 
uppmärksam på att vi kan riskera att få ställa in grillfesten, om den inte går att genomföra enligt 
FHM:s rekommendationer. 

Nya rutiner i grovsoprummet
En ny renhållningsordning för Helsingborgs kommun har trätt i kraft 
med nya regler för hämtning av grovavfall vid flerfamiljsfastigheter. 
Detta betyder att NSR inte längre hämtar avfall i säckar, kassar, 
kartonger eller sådant som räknas som restavfall. 
Det medför ändrade rutiner i vårt grovsoprum, där det inom kort 
tydligt kommer att markeras och skyltas med vad som får ställas i 
grovsoprummet och vart det ska ställas. Det kommer även tydligt att 
framgå vad som INTE får ställas i grovsoprummet. I samband med de 
ändrade rutiner kommer tillsynen i grovsoprummet att utökas. 
Mer information kommer att delas ut till samtliga boende inom kort, 
samt anslås i och utanför grovsoprummet.

Ordning i tvättavdelningen 
Styrelsen ber än en gång alla boende som använder tvättstugorna om att hålla ordning och städa 
tvättstugan när ni lämnar den. Det är viktigt att du bokar din tvättid i bokningstavlan så andra boende
kan se att tvättiden är upptagen. Tänk även på att ta bort din bokningsbricka när du har tvättat klart. 
Om du upplever att en bokningsbricka sitter kvar på samma plats i bokningstavlan under lång tid är 
det risk att den har blivit bortglömd av ägaren. Vi ber dig i så fall kontakta ägaren eller vår förvaltare 
Anna Klint så vi kan få bort brickan och tiden kan bli tillgänglig för andra boende 
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