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FÖRSLAG OCH IDÉER

Om du har ett förslag som du tror kommer
att gagna föreningen och dess boende så
kan du när som helst kontakta styrelsen.

Vill du att ditt förslag (motion) ska behand-
las på kommande ordinarie årsstämma i
maj 2018 så måste du skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen före februari månads
utgång.

VALBEREDNINGEN

Vill du engagera dig i ditt boende, är be-
redd att lägga ner tid samt är intresserad
av styrelsearbete? Ta då kontakt med val-
beredningen, se anslag i portarna.

GÄSTLÄGENHETERNA

Föreningen förfogar över två lägenheter
som kan hyras för kortare tid, max 7 dygn i
sträck. Lägenheterna kan inte hyras för
permanent boende utan är avsedda för
medlemmar som har tillfälliga gäster.

Kostnaden är 200 kr per dygn, men fr. o m
1 januari 2018 så höjs priset till 300 kr per
dygn. En annan nyhet är att det inte är
tillåtet med husdjur i dessa två lägenheter
– denna förändring gäller fr. o m 14 no-
vember 2017.

Lägenheterna finns i port 211 samt port
227 och är fullt inredda, inklusive TV. Det
enda hyresgästen behöver ta med är
sängkläder och handdukar.

Bokning av lägenheterna sker enligt an-
slag i porten.

TRAFIK OCH P-PLATSER

Om du vill hyra en parkeringsplats, med
eller utan motorvärmaruttag, kontaktar du
HSB Servicecenter. Samma sak gäller om
du vill hyra en garageplats för moped eller
MC – kontakta HSB Servicecenter. Nyckel
till garaget kvitteras dock ut på expedition-
en.

Motorfordon får inte parkeras inom områ-
det på andra platser än anvisade parke-
ringsplatser; boende ska använda sina
förhyrda platser och gäster våra besöks-
parkeringar. Du som hyr en p-plats kan
hållas ansvarig om t ex angränsande sta-
ket förstörs pga. att ditt fordons dragkrok.

Inom föreningens gårdar gäller att motor-
fordonstrafik ska undvikas i största möjliga
utsträckning. För godstransporter är det
tillåtet att köra fram till porten och lasta i
eller ur. Bommar in till gårdarna ska
stängas efter passage.

När du som boende anlitar en hantverkare
så måste du informera om att hantverka-
res bilar inte får stå parkerade hur som
helst på innergårdar, gångbanor etc.
Hantverkare får ej heller nyttja boendes
parkeringar. Hantverkare ska som alla
andra besökare använda gästparkeringar-
na.

Respektera även att det är 20 km/h som
gäller som högsta tillåtna hastighet inom
föreningens område.

PORTARNA SKA HÅLLAS STÄNGDA

Våra portar får inte hållas öppna under
längre tid.

Varför inte? Föreningen lät installera ett
elektroniskt låssystem bl. a för att undvika
oinbjudna gäster (läs tjuvar och banditer) i
våra fastigheter.

En annan anledning till att portarna ska
hållas stängda är att utekatter inte ska
kunna ta sig in i trapphusen och eventuellt
göra sina behov där. Som ägare av hund
eller katt har du ansvar att hålla uppsikt
över dessa så att de inte förorenar eller
stör omgivningen.



FELANMÄLAN

Vid fel i lägenheten, eller i fastigheterna i
övrigt, t ex tvättstugor, entréer etc. görs
felanmälan via HSB Servicecenter på tel.
010 442 11 00.

Felanmälan kan även göras via webben,
se www.alfageln.net
HSB Jour får endast tillkallas vid fel
som är akut och som måste avhjälpas
omedelbart!
Ta kontakt med någon ur styrelsen innan
du kontaktar HSB Jour. Det är endast vid
akuta fel, t ex sprucken vattenledning, som
du får ringa HSB Jour på tel. 695 00 00.

Om proppen går och din lägenhet blir
strömlös så ska du i första hand ringa till
någon i styrelsen. Endast om du inte får
tag i någon ur styrelsen eller om strömlös-
heten inträffar under obekvämt klockslag
(t ex på natten) så får HSB Jour tillkallas.

LEVANDE LJUS

Glöm inte att släcka de levande ljusen!

 Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bo-
stadsbränder under jultiden.

Följande finns att läsa på Brandskyddsför-
eningens hemsida där vi bl. a uppmanas:

· Att använda ljusstakar i material som
inte kan börja brinna, t ex smide, ke-
ramik, sten eller liknande.

· Att dekorera ljusstaken med icke
brännbart material, t ex sand, sten,
glas eller snäckor.

· Att se till att ljusen står stadigt.

· Att aldrig lämna levande ljus utan upp-
sikt.

· Lämna aldrig barn ensamma med le-
vande ljus eller tomtebloss.

ÖPPETTIDER

Expeditionen och containern avsedd för
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid
följande datum:

· 30 november

· 14, 28 december

· 11, 25/ januari

· 8, 22 februari

· 8, 22 mars

· 5, 19 april

· 3, 31 maj

· 14, 28 juni

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 10 00 och när containern
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.
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