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Nyhetsbrev, augusti 2015  

Sommaren går fort. Semestern är slut och skolorna har börjat. Vi 
hoppas att ni alla haft en bra och avkopplande semester, trots att 
vädret inte alltid varit det bästa. 

 
Matavfall 
Från och med en 10 september ska alla boende i Lövholmenhus nr 1 
slänga matavfallet i speciella kärl som är avsett för matavfall. Idag 
slängs matavfallet i ”Restavfall” men ska nu slängas i ett kärl speci-
ellt avsett för matavfall och kommer att vara märkt ”Matavfall”. 
Dessa kärl kommer vara på samma ställen där vi har restavfall. Sty-
relsen kommer att dela ut bruna påsar samt en ventilerad påshål-
lare där ni ska slänga matavfallet. I samband med att detta delas ut 
kommer ni även att få ett informationsblad om vad som får slängas i 
matavfall. 
 
Vi har bjudit in en representant från SRV den 9 september klockan 
19 till vår gemensamma lokal på Skäcklingevägen 91. Ni kommer då 
att få information om ovanstående förändring och ni kan då även 
ställa frågor kring detta.  

 
Studsmattor 
Det är populärt för barn att hoppa på studsmattor. En del av våra 
medlemmar har satt upp studsmattor i vårt område, på föreningens 
mark. Några har skyddsnät och andra inte. Om en olycka skulle in-
träffa kan styrelsen ställas till ansvar, trots att den inte medverkat 
till, eller varit medveten om, att man satt upp studsmattan. 
  
Studsmattorna i vår bostadsrättsförening ska vara försedda med 
skyddsnät. Om så inte är fallet ska den som äger studsmattan förse 
den med skyddsnät eller ta bort studsmattan. 

 
Rastning av hundar 
På senare tid har vi noterat att det blivit allt vanligare att man rastar 
sina hundar i vårt bostadsområde. Detta är inte tillåtet! Dessutom 
vill vi påminna alla hundägare att hålla sina hundar kopplade inom 
området. Lösa hundar får inte förekomma hos oss.  

 
Fortsättning nästa sida

Brf Lövholmen hus 1 
Kontor: Skäcklingevägen 91 

 

styrelsen@lovholmenhusnr1.se 

http://www.lovholmenhusnr1.se  

 

Förvaltare 

HSB: 08-608 68 13 

Skadeanmälan 

HSB Södertörn: 08-608 68 00 

info.sodertorn@hsb.se 

Skadejour 

Securitas: 08-657 64 70 

Störningsjour 

Securitas: 08-645 00 35 
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Lediga P-platser och carportar 
Styrelsen vill passa på att informera om att det finns en del lediga p-
platser och carportar. Kontakta HSB Södertörns kundservice för att 
ställa er i kö för en plats. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen för Brf Lövholmenhus 1 


