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Nyhetsbrev, juni 2013 
 
Vårstädningen 
Den 25 maj hölls årets vårstädning. Trots det fina vädret var 
det få av oss boende som medverkade. De containrar som 
fanns utplacerade i området blev överfulla. Tyvärr ställde man 
då skräpet utanför containrarna, vilket medförde att området 
såg skräpigare ut efter vårstädningen än före. Styrelsen vill 
påminna om att samma regler gäller för containrarna som för 
vanliga hushållssopor – inget skräp får placeras utanför!  
 
Skogsdungen 
På årsstämman framfördes synpunkter på kvaliteten av gall-
ringen av vår skogsdunge. För att arbeta fram förslag på fort-
satta insatser beslutades att en arbetsgrupp ska bildas.  
 
Arbetsgruppen, som består av representanter både från de 
boende och från styrelsen, har bildats. Gruppen har redan 
påbörjat sitt arbete.    
 
Kontorets öppethållande 
I juni är kontoret är öppet alla torsdagar. Kontoret kommer 
däremot att hålla semesterstängt i juli, för att åter öppna 
torsdagen den 1 augusti.   
 
Om renoveringar 
Det är angeläget att medlemmarna underhåller och renoverar 
sina lägenheter på ett fackmannamässigt sätt. I annat fall kan 
åtgärderna skapa problem både för den enskilde medlemmen 
och för föreningen. Mot den bakgrunden har styrelsen tagit 
beslut om att hädanefter upprätta skriftliga avtal med den 
boende i samband med renovering av våtutrymmen. Planerar 
ni att renovera era våtutrymmen? Kontakta då styrelsen i god 
tid i förväg.  
 
     Fortsättning på nästa sida 
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Förvaltare 

HSB: 08-608 68 84 

Skadeanmälan 

HSB Södertörn: 08-608 68 00 

Skadejour 

Securitas: 08-657 64 70 

Störningsjour 

Securitas: 08-645 00 35 
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Vi vill även påpeka att ni kontaktar styrelsen i andra ärenden 
som rör renovering eller andra förändringar som ni planerar 
göra, såväl inomhus som utomhus. 
 
Om skadedjur 
Det har kommit till vår kännedom att det finns råttor i vårt 
område. Ett skäl till att de söker sig till oss är att hushållssopor 
ibland sätts utanför uppsamlingskärlen.  
 
Kontakta Anticimex om ni har problem med råttor eller andra 
skadedjur! Telefon 08 - 51763300. 
 
Sommaren 

Sommaren har börjat göra sig påmind. Vi har redan haft flera 

fina sommardagar. Skolorna har stängt och midsommarhelgen 

närmar sig. Vi önskar alla våra medlemmar en skön och av-

kopplande sommar! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen för Brf Lövholmenhus 1 

 
 
 
  


