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God fortsättning på det nya året 2023! 

Styrelsen önskar alla boende en bra början på det nya året! 

Under hela året 2023 fortsätter det stora projektet med utbyte av alla tappvatten- 

ledningar i våra hus och ska enligt planeringen kunna vara färdigt till årets slut, om 

inget oförutsett inträffar. Styrelsen hoppas också att den viktiga moderniseringen 

av husens 16 hissar ska kunna påbörjas under året. Detsamma gäller för den 

planerade installeringen av solceller på våra hustak. 

 

Misstag och strul har försenat uppgifterna om elförbrukningen 

Tyvärr har administrativt strul och leverantörsmisstag i slutet av det föregående 

året (2022) gjort att informationen om varje lägenhets elförbrukning, och därmed 

elkostnaderna för slutet av 2022, helt saknas på det nya årets första kvartalsavier 

från HSB (med undantag för laddplatser i garaget). 

Uppgifterna om elförbrukningen och därmed elkostnaderna under slutet av förra 

året kommer därför att anges på de kommande månadsavierna från HSB för det 

andra kvartalet dvs. från april 2023 och framåt. 

 

Avboka gärna tvätt-tid som du inte kommer att använda! 

Om du har bokat ett tidspass i tvättstugan som du inte kommer att använda så är 

det till stor hjälp för andra boende om du avbokar det tvättpasset fortast möjligt! 

 

Personbyte på HSB:s fastighetsskötartjänst för Blåkulla 

HSB:s hittillsvarande fastighetsskötare för Brf Blåkulla under de senaste två åren, 

Alexander Dufvenberg, har nyligen gått vidare till annat arbete. Hans ersättare som 

fastighetsskötare från HSB heter Sami Mamali och har precis börjat sin tjänst. 

Föreningens fastighetsförvaltare från HSB sedan flera år är fortsatt Lars Carlsson. 

Lasse har semesterledigt under januari månad och är tillbaka på föreningskontoret 

från och med måndagen den 6 februari. 

Föreningsexpeditionen är dock, som tidigare meddelats, öppen sedan den 2 januari 

varje måndag kl. 08:00 – 09:30 för personligt besök av boende. 
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