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Hej medlemmar!

Nytt år, nya utmaningar! Först vill vi berät-
ta att tyvärr så har Jerry bestämt sig för att 
lämna oss. Kortsiktigt betyder det att alla 
felanmälningar och sådant som har med 
fastighetens skötsel att göra ska gå via HSB 
Servicecenter från och med måndag den 
16e januari. Telefonnumret dit är 010-442 
11 00. När vi har slutfört byggprojektet ska 
vi ta en titt på hur vi ska lösa denna fråga 
långsiktigt. Täppans telefon kommer inte 
längre att vara en tillförlitlig metod att kom-
ma i kontakt med oss. Lämna inga med-
delanden på telefonsvararen.

Enkäter
En annan sak som kommer att hända när vi 
avslutat bygget, det vill säga när vi har lite 
mer tid, är att vi kommer att dela ut någon 
form av enkät där ni kan tycka till om allt 
som skett.

Inglasningarna 
Vi skulle vilja be er att inte låsa 
de nya balkonginglasningar-
na, det kan finnas behov för 
byggjobbarna att ta sig in på 
balkongerna. När byggställ-
ningen sen tagits ner kan ni 
såklart låsa dem hur mycket 
ni vill!

Nycklar hos föreningen
På tal om lås, det kommer att uppstå en 
del ytterligare behov att komma in i al-
las våra lägenheter; kontroll av fönster, 
rensa ventilation och dessutom den Ob-
ligatoriska VentilationsKontrollen (OVK) 
som vi måste göra nu 2017. Den är plane-
rad att göras i samband med att bygget 
avslutas så alla de nya lägenheterna kan 
vara med i mätningen. Därför vill vi be-
hålla de nycklar som lämnats in lite till. 

Hyllor i förråd
Om ni kommer ihåg förra året så skrev vi 
om hyllor till de nya förråden. Pga lagerbrist 
blev det inget inköp då, vi kommer strax 

att ta tag i det igen, det kommer mer info. 

El i lägenheterna
Det har kommit många frågor till oss om 
hjälp med eldragningar inne i lägenheterna 
nu efter vi fått trefas allihop. Det är som ni 
vet inte något föreningen bekostar men vi 
tänkte hjälpa till med en upphandling av 
en entreprenör där ni sen kan avropa den 
hjälp ni vill ha. Ungefär som vi gjorde med 
dragning av bredband i lägenheterna. Vi 
har inget datum för detta ännu, men nu 
vet ni att det kommer så har ni inte jätte-
bråttom kan det vara idé att vänta. När vi 
ändå är inne på el så vill vi också meddela 
att korrekta gruppförteckningar är på gång. 
 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen


