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Upprustningen av tvättstugorna
Arbetena i tvättstugorna gick helt
planenligt, och nu har vi nya
maskiner att tvätta i. Vi kan lugna
dem som inte har följt den här
frågan från början med att golv och
väggar och eventuell indelning i
flera smårum kommer i nästa steg.
Det kan verka bakvänt, men vi såg
det som ett sätt att snabbt skapa
fungerande och fräschare tvättstugor. Alternativet hade varit att
ha kvar de gamla sunkiga
tvättstugorna ännu en tid, och det
tror vi inte skulle ha varit så
uppskattat.
Olägenheterna i samband med
ombyggnaden lär inte heller bli
större på detta sätt. Visserligen blir
det två perioder med avbrott i
tillgängligheten,
men
den
sammanlagda tidsåtgången borde
inte bli så mycket större.
Bredband
Styrelsen har tecknat nytt avtal
med
Bredbandsbolaget
om
bredband och IP-telefoni. Tack
vare att avgiften per hushåll sänkts
och
anslutningsavgiften
är
borttagen sparar vi en hel del
pengar. Glöm inte att du kan spara
ännu mer genom att ersätta ditt
fasta telefonabonnemang med IPtelefoni! Vi kan nu också utnyttja
filmtjänsten Voddler utan kostnad.
Se www.bredbandsbolaget.se!

Föremål i trapphusen
Med risk för att vara tjatiga
påminner vi om att alla saker som
står i trapphusen, i gångarna, på
vindarna och i källarna kommer att
forslas
bort
för
att
hålla
utrymningsvägarna fria, vilket ger
ett säkrare och tryggare boende.
Levande ljus
Ljus hör julen till, men låt oss se till
att det inte bara ljusen som är
levande efter helgerna. Lämna
aldrig tända ljus utan uppsikt, inte
ens värmeljus!
HSB:s ServiceCenter
Här får du hjälp med olika typer av
ärenden,
från
felanmälan,
försäljning av bostadsrätt och
panter till garage- och p-platser
samt avgifter m m.
Ring 08-785 35 00 vardagar
08.00-16.30,
eller
mejla
till
servicecenter@stockholm.hsb.se.
Om huvudsäkringen går bör du i
första hand kontakta någon i
styrelsen.
Håll koll på vad som händer
På
vår
hemsida
http://www.hsb.se/stockholm/tullen
nr623/
finns
uppdaterad
information om vad som händer i
föreningen och vilka regler som
gäller i föreningen.

Julgranar
Julgranar är ju trevliga, men det är
mindre trevligt att få balkongen full
av grannens barr. Ta hand om
granen efter jul: du kan antingen
klippa sönder den i mindre bitar
och köra bort den till återvinningscentralen eller lägga granen på
gräsplanen vid busshållplatsen.
Gärna i god tid före påsk!

Till sist önskar vi er alla en
riktigt God Jul!

