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Styrelsen informerar: 
E-postadress till styrelsen: 
hbghus13@gmail.com  
 

Nytt om andrahandsuthyrning: 
Styrelsen har beslutat att bevilja boendes 
andrahandsuthyrning i 6 månader med en 
möjlighet att förlänga med 6 månader, dock 
max 1 år totalt. 
 

Besparingar:  
Styrelsen meddelat P.A.R.K. att föreningen 
vill minska kostnaderna för utemiljön med 
bibehållen god kvalitet. Möte med P.A.R.K. 
för diskussion kring detta planeras. 
 
Tyvärr har vårt informationsbrev om ”Fel 
sopsortering kostar!” inte haft den effekt vi 
önskat. Vi blir tvungna att se övervaknings-
bilder och besöka berörd boende för ev. till-
sägelse och i värsta fall för merkostnaden!  
 

Övernattningslägenhet:  
Nu kan ni åter hyra gästlägenheten för 250 
kr/dygn och max 3 dygn. Kontakta Perica 
Slisko på 073 084 88 83 eller slisko@live.se. 
Mer info kan ni läsa på anslagstavlan. 
 

Varning för div. bedrägerier:  
Lämna aldrig kod till er bankkort/konto till 
obehöriga verken på telefon eller om de 
ringer på dörren. Öppna aldrig er Bank-ID, 
för att slå kod på mobil/dator för obehöriga 
som påstår sig vara från Vaccinationsenhet, 
Bank, Riksbyggen m.m.  
 
När man SJÄLV ringer eller loggar in på sin 
Bank eller en myndighet som skatteverket, 
får man identifiera sig med sin BANK-ID! 

Stambyte: 
Stambytet pågår i hus 6 och det går bra 
enligt plan, trots situationen med corona! 
 
Styrelsen har löpande byggmöten med 
representanter från Stjernfeldts VVS som är 
huvudentreprenören samt vår projektledare 
Jonathan. 
 
Stjernfeldts VVS informerar löpande och vid 
behov. Se anslagstavlan i er trappa. 
 
Vid frågor/önskemål kontakta: 
Per Stigertsson, Stjernfeldts  040 626 60 77 
Jonathan Bornhager, Planör 072 232 39 72 
Gzim Smajli, Stjernfeldts 040 626 60 72 

 
Vid lukt i badrummet, oftast p.g.a. saknad 
av tvättmaskin, häll i ca 1 liter vatten i 
avloppsröret ca varannan vecka. Ni kan få 
ett plastlock som ni kan sätta på 
avloppsröret. Kontakta Per eller Gzim. 
 

Digitalt lås, säkerhetsdörr:  
Låset är digitalt och har elektronisk krets 
även i nyckeln. Smörj inte låset då förstörs 
låset och elektroniken. Vid problem ta ut 
nyckeln och prova igen och gör felanmälan 
om det inte hjälper. Dörren får inte målas. 
 

2 sidor ”Viktig information”:  
På anslagstavlan i entrén har vi satt upp 2 
sidor med viktig information och ber er alla 
läsa det. Ni kan också hitta informationen 
och lite till på föreningens hemsida. Senare 
kommer vi överlämna kopior på dessa till er 
för att lägga i blå pärmen. 
 

Mer information finns på föreningens 
hemsida www.helsingborgshus13.se 
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