
 
Nyhetsbrev  
Brf Linnea, HSB  
 

 

Hej allihopa!  

 

Hoppas ni börjar komma i ordning och trivs i ert nya boende och i vår nya förening!  

Vi i styrelsen tackar för förtroendet och kommer göra vårt bästa för att tillsammans med er alla skapa en bra 

förening! 

Styrelsearbetet är nu i full gång och många frågor har redan kommit in! Vi hade vårt första styrelsemöte 

måndagen den 24/6 och nästa möte är redan den 7/7.  

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om de beslut som tagits samt annan nyttig information som rör vår 

förening.  

 

Staket 

Styrelsen har beslutat om 3 alternativ till staket, vilka är desamma som rekommenderats av arkitekten.  

Alternativ 1: 

2 olika val på staket i trä med liggande reglar i samma färg som avskärmningarna mellan våra 

uteplatser. Höjden på detta alternativ ska vara 120 cm. 

Modellerna heter Tokyo samt Plus Klink och finns att köpa i färdiga moduler.  

  Tokyo, svart   Plus klink, Svart 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 2: 

Ett annat alternativ är att sätta upp stolpar i trä med svart alternativt grönt tunt nät emellan som 

sedan kommer smälta in i grönskan när häcken växt till sig. En förutsättning för detta alternativ är att 

man låter häcken växa högre än själva staketet/nätet/stolparna.  

 

Samtliga staket ovan ska placeras innanför häcken på den egna tomten. 

Prata alltid med din granne innan ni monterar staketet för trevlighetens skull och kom överens om skötsel av 

häcken om det påverkas.  

Tänk på att det krävs bygglov för staket över 120cm. Mer info om detta finns på helsingborg.se 



Bokhäcken 

Styrelsen har beslutat att häcken ut mot Kungshultsvägen inte får tas bort utan styrelsens godkännande.  

Detta för att bevara en snygg och enhetlig front ut mot gatan. 

 

Inglasade uterum 

Detta ärende är bordlagt (vilande) till nästa möte på grund av att vi inte fått full information om vilka som 

skulle få möjlighet att bygga ett inglasat uterum. Kommunens detaljplan sätter stora begränsningar och som 

det ser ut skulle en majoritet av lägenheterna inte få tillstånd. 

 

 

Markiser 

Här håller vi på att ta in offerter från olika företag för att få en så snygg och kostnadseffektiv lösning som 

möjligt till föreningen. Mer info kommer efter nästa möte. 

 

 

Borra i fasad 

Att borra i fasaden regleras i det nyttjandeavtal samtliga medlemmar skrivit under vid inflytt.  

Det är upp till varje nyttjare att se till att arbetet görs på ett fackmannamässigt sätt och står själv för om en 

eventuell återställning behövs.  

 

 

Borra i mur 

Det har kommit in förfrågan kring att borra i muren för att sätta upp belysning mellan husfasaden, förråden och 

muren för att öka tryggheten.  

För att undvika risken för skador på muren förslår styrelsen att man inledningsvis sätter upp ett staket/nät 

längs gatan och sedan kompletterar med belysning på mark alternativt på staket. Om problemet trots dessa 

åtgärder kvarstår tas givetvis frågan upp igen. 

 

Sophantering 

Soprummen har blivit överfulla snabbt och extra tömningar har behövts beställas. Även avgifter för överfulla 

kärl har debiterats föreningen. Om vi inte blir bättre på att källsortera och slänga större emballage och plaster 

på tippen kan detta komma att kosta föreningen flera tusen extra i månaden. För att undvika höjda kostnader 

som kan påverka avgifterna i föreningen måste vi hjälpas åt!  

 

 

 

 

 

 



Brevlådor 

Postfacken som vi har vid infarten är tvingande vid nybyggnation. Undantag från fastighetsboxar (möjlighet att 

istället få sin post till en postlåda på vid sin entré) kan ges till personer över 80 år. Vidare kan brevfack inte 

bytas med varandra utan att få dispens av postnord, detta beviljas dock vid behov p.g.a. ex. rörelsehinder. 

Kontakta i sådana fall styrelsen så löser vi det. 

 

 

Vi hoppas ni är nöjda med dessa svar och de frågor som kvarstår tar vi upp igen vid nästkommande möte.  

 

Efter semestern kommer vi att bjuda in alla till ett informationsmöte där vi får möjlighet att lära känna 

varandra ytterligare och kan ta upp aktuella frågor. Återkommer med tidpunkt och plats. 

 

Vi har nu en mejladress som hela styrelsen kommer åt dit alla skrivelser och frågor skall skickas om man väljer 

att skicka elektroniskt. Mer info finns på vår hemsida: https://linnea.hsbbrfwebb.se/styrelse/ 

Vi har även ett eget postfack om man önskar kontakta oss per brev. Alla motioner måste dock 

namnges/signeras för att de ska tas upp. 

 

Glad sommar!     

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen  

https://linnea.hsbbrfwebb.se/styrelse/

