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Håll utrymningsvägar fria! 
Vi vill också uppmana att inte ställa cyklar eller andra 
föremål i gången framför huset. Det är utrymningsvägar och 
måste hållas fria. Alla cyklar ska stå i cykelställ eller förråd. 

Odlingsgrupp startar till våren.  
Odlingsgruppen har börjat träffas och planera inför våren. Du 
som är intresserad kontakta Håkan Johnsson via e-post 
hakan@topia.se.  

Åtgärder kvarstår efter bygget! 
I augusti gjordes en sista besiktning. Åtgärder efter besiktning 
kvarstår och styrelsen arbetar med byggbolaget och 
underleverantörer för att finna lösning så att åtgärderna kan 
slutföras.  

Utredning om vaktmästare.  
Styrelsen har diskuterat med HSB om deras möjligheter att ha 
någon närvarande på kontoret en viss tid. Från och med 
årsskiftet kommer det att finnas bemanning varannan torsdag 
2 timmar. 
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Ordning i 
Miljörummet! 

Släng bara de fraktioner som finns 
uppskrivna i Miljöhuset. 

Du som har hemtjänst eller vänner 
som lånar lägenheten; se till att de 
slänger hushållssopor i 
sopnedkasten i trappen mellan 
våningarna.  

Container kommer nästa gång 
helgen 14-17 december 

Cykelrensning 

Det pågår rensning av gamla cyklar 
i cykelförråd och på gården. Om 
du inte redan gjort det så sätt den 
utdelade röda platsstroppen på 
cykeln, helst på styret. Om din 
cykel är borttagen så kontakta 
medlemsservice på HSB.  

Elbilsparkering 

24 platser är nu klara för er som har 
eller skaffar el-bil med 
laddningsmöjligheter.  

Vi vill gärna få in information om 
hur många som är intresserade. Du 
som planerar byta till el-bil med 
laddning, anmäl intresse så snart 
som möjligt. Detta påverkar också 
våra möjligheter att förbereda för 
fler platser.  

För dig som är intresserad kontakta 
Lennart Andersson på la@ownit.nu.
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Upprustning av gården  
Styrelsen håller på att handla upp upprustning av gården och 
grönytorna. Arbetet pågår och planeras sättas igång till våren 
inför den nya växtsäsongen.  

Behov av hjälp med något i lägenheten?  
HSB har en service med hantverkarhjälp som ni kan använda. 
Det sker mot ersättning enligt tydlig taxa som ni finner på 
hsb.se/stockholm/forvaltningstjanstera/hantverkare. 

När något är fel  
Felanmälan HSB via webben (www.hsb.se/stockholm) eller 
ring på tel 010-442 11 00. 

Felanmälan av hiss i uppgång 10-16 till Kone  0771 50 00 00. 
Hiss vid annex (till garaget) till Hissen AB 08-618 48 48.  

Snart är vintern här! 
Ta hand om era saker på gården inför den stundande vintern.
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Korta nyheter  

• Bokning av lokaler  
Bastu och Orangeriet kan du nu 
boka via webbokning på 
brftappan.se. Ännu inte klart för 
bokning via 
informationstavlorna.  
Antalet bokningar kommer att 
begränsas för att inte man ska 
kunna blockera för andra som vill 
nyttja möjligheterna. 

• Hundar ska hållas kopplade 
Vi uppmanar alla hundägare att 
hålla sina hundar kopplade när 
de är på gården. Hur snäll din 
hund än är, upplever många ett 
obehag med att få en hund 
springande fram emot sig. 
Vänligen respektera det.  

• Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av följande 
ledamöter:  
Johan Börjesson (Ordf)  
Håkan Johnsson (Vice ordf) 
LeeFee Li-Strand (Ekonomiansv) 
Måns Ågevik (Vice ek ansv)  
Jonas Tove (Sekreterare) 
Michaela Thunell (Ledamot) 
Andreas Lönnroth (Ledamot) 
Lennart Andersson (Ledamot) 
Lars-Göran Ekberg (HSB 
ledamot)   
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