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KOMMANDE RELINING 
Upphandlingen av entreprenad för relining 
av föreningens avloppsstammar pågår, så 
i nuläget vet vi inte när arbetena kan på-
börjas.  

Styrelsen kommer fortlöpande informera 
om kommande relining – håll utkik i din 
brevlåda och anslagtavlan i din port! 

NY FÖRVALTARE 
Föreningen har sedan den 1 juli en ny fas-
tighetsförvaltare från HSB i och med att 
tidigare förvaltare Conny Bokvist trappar 
ner och planerar för att gå i pension.  

Vår nya förvaltare heter Liselotte Sand-
ström och nås på tel. 010 442 11 00. 

NARKOTIKA  
Styrelsen misstänker att det förekommer 
narkotikahantering i området och därför 
uppmanas alla boende att kontakta poli-
sen så fort de ser, hör eller hittar något 
misstänkt – ring 114 14. 

GYMMET 
Gymmet har fått ny utrustning i form av en 
roddmaskin från Concept2 samt ett set 
med Hexagonhantlar. 

Gymmet som finns i port 231 är öppet mel-
lan kl. 09-21.  

Om du är sugen på att bränna lite kalorier i 
denna underskattade källarlokal så behö-
ver du en passerbricka för att komma in.  

Kostnaden är 250 kr för 6 månader och 
500 kr för 12 månader. Kontakta Brand-
bergens Låshörna, tel. 777 11 11, om du 
är intresserad (du måste visa upp aktuell 
hyresavi samt legitimation). 

En förmaning; skruva inte upp stereon på 
högsta nivå och stånka inte överdrivet 
högt, det är oerhört lyhört och boende 
ovanför lokalen störs! 

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 eller via hemsidan.  

Vid akuta fel under kvällar och helger ska 
någon ur styrelsen kontaktas.  

HSB Jour får endast tillkallas  
vid fel som omedelbart måste  
avhjälpas!  

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. 

OMMÅLNING AV TRAPPHUS 
Ommålning av våra trapphus kommer att 
påbörjas under vintern. I första etappen är 
det en handfull trapphus som styrelsen 
bedömt är i akutast behov som kommer att 
få sig en uppfräschning.  

Färgen i trapphusen blir i en ljus kulör och 
enhetlig.  

GÄSTLÄGENHETER 
Föreningen förfogar över två lägenheter 
som kan hyras för kortare besök. Kostna-
den är 200 kr per dygn.  

Lägenheterna kan inte hyras för perma-
nent boende utan är avsedda för med-
lemmar som har tillfälliga gäster. De finns i 
port 211 och 227.  

Båda lägenheterna är fullt inredda, inkl. 
TV. Det enda hyresgästen behöver ta med 
är sängkläder och handdukar. Dock finns 
det ingen tillgång till internet.  

Lägenheterna bokas enligt anslag i porten. 



BASTUN SKA RENOVERAS 
Bastun som finns i port 209 måste renove-
ras pga. sommarens skyfall som resulte-
rade i omfattande översvämningar i våra 
fastigheter.  

Det kommer att anslås information om när 
renoveringen ska genomföras och under 
den renoveringstiden kommer det inte var 
möjligt att boka bastun. 

GRILLA PÅ BALKONGEN 
Att grilla på din balkong är endast tillåtet 
om du använder en elgrill.  

Övriga grillar med öppen låga som t ex 
kol- eller gasolgrillar är inte tillåtna. 

Tänk på att alltid visa varandra hänsyn så 
att den goda grannsämjan inte påverkas 
negativt.  

CYKLAR DU PÅ VINTERN? 
Tillhör du dem som cyklar på vintern? 
Oavsett så är det önskvärt att du parkerar 
din cykel i cykelrummet istället för utom-
hus under den snörika perioden av året – 
det underlättar för snöröjningen. 

Vet du inte var cykelrumet är beläget? Du 
hittar det antingen längst ner i ditt trapphus 
eller i porten bredvid (beror lite på i vilken 
huskropp som du har din lägenhet). 

FÅR JAG RÖKA PÅ BALKONGEN? 
Juridiskt sett går det inte att förbjuda rök-
ning på balkongerna. 

Den nya lag som trädde i kraft den 1 juli 
berör främst lekplatser och allmänna en-
tréer.  

Det råder nu rökförbud på alla lekplatser 
och vi som fastighetsägare ska sätta upp 
skyltar med information om att det är rök-
förbud vid lekplatserna.  

Även framför allmänna entréer råder rök-
förbud. Det innefattar generellt sett inte 
portarna till våra hus men i de fall där vi 
har en lokalhyresgäst som tar emot kunder 
som använder entrén till porten så kan den 
entrén omfattas. 

Problemet med rökning får man tyvärr ta 
när man bor i flerfamiljshus. Men som all-
tid så ska man visa varandra hänsyn så att 
den goda grannsämjan inte påverkas ne-
gativt. 

FELPARKERADE BILAR 
Styrelsen uppmanar boende att kontakta 
vårt anlitade parkeringsbolag P-Service så 
fort något fordon inte står på tillåten plats. 
P-service nås på tel. 0771 77 11 00. 

Bilar får inte parkeras inom området på 
andra platser än anvisade parkeringsplat-
ser; boende ska använda sina förhyrda 
platser och gäster våra besöksparkeringar.  

Tyvärr förekommer även olovlig parkering 
allt för ofta framför bommarna, i direkt an-
slutning till infarter och vändplatser. Detta 
är under inga omständigheter tillåtet i och 
med att dessa infarter ska hållas fria för 
passage åt räddningstjänsten.  

Inne på gårdarna gäller att biltrafik ska 
undvikas i största möjliga utsträckning; 
endast kortare i- och urlastning är tillåtet. 

Snart står Kung Bore runt hörnet och vill 
bädda in området i vinterskrud. Då är det 
ännu viktigare att vi ser till så att gång- och 
bilvägar hålls fria från felparkerade bilar – 
allt för att underlätta för snöröjning och 
halkbekämpning. 

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

• 17, 31 oktober 
• 14, 28 november 
• 12 december 
• 9 januari 

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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