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Studentlägenheten blir ledig till hösten – intresserad? 

Föreningen har en hyreslägenhet för högskolestuderande på heltid högst upp 

 i port 36 som blir ledig från den 1 september 2021. Lägenheten är på två rum 

 och kök (48 kvm) och hyran är 5 807 kronor per månad. Särskilda villkor gäller 

 för att under studietiden få hyra lägenheten: 

1. Lägenheten ska i första hand hyras ut till högskolestuderande eller 

motsvarande som aktivt bedriver studier på heltid och är närstående 

till medlem i brf Blåkulla. Med närstående avses barn, barnbarn eller  

syskon. 

2. I andra hand kan lägenheten hyras ut till heltidsstuderande på 

högskolenivå/motsvarande som utan att vara närstående till medlem 

i brf Blåkulla redan är boende i en lägenhet i brf Blåkulla. 

Den som är intresserad måste höra av sig per e-post till föreningens förvaltare  

Lars Carlsson (lars.carlsson@hsb.se) senast den 1 juli 2021. Registreringsintyg 

från högskolan för läsåret 2021/2022 ska bifogas intresseanmälan. 

 

Grillsäsong 

Då var snart sommaren här och vi kan alla grilla ute. Kom ihåg att 

uppdatera dig vilka regler som gäller för grillning på gården. Ingen 

grillning får ske på balkongerna. De som har en uteplats kan grilla 

längst ute på denna. Tänk på att använda el-grill samt kolla så att osen 

inte blåser in hos grannen. 

 

Balkonger & uteplatser 

Då nalkas ljuvlig sommar och vi kan njuta av våra uteplatser och 

balkonger igen! En påminnelse från Styrelsen till de som röker eller har 

gäster som röker på er balkonger: kasta inte ut fimpen. Den kan landa 

hos din granne vilket skapar osämja och skador på material, men i 

värsta fall brand i fastigheten vilket vore förödande. 

Enkelt tips: ta en tom glasburk, fyll med vatten, används som askkopp. 

När glasburken är full, skruva på locket och släng med soporna. 
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