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FÖNSTER 
Vänligen se separat 
informationsblad från HSB.  
 
BALKONGER 
Vänligen se separat 
informationsblad från HSB.  
 
FÖRENINGSLOKALER 
BOKNING VIA TAVLOR OCH HEMSIDA 
 
Från och med den 1 april skall 
samtliga bokningar av föreningens 
lokaler göras antingen via 
informationstavlorna eller via 
hemsida. 
 
Informationsbrevet om det nya 
systemet är i detta nu på väg till 
samtliga medlemmar. För de som 
ännu inte har inloggning till bokning 
via hemsida, rekommenderar vi att 
boka via informationstavlorna tills 
vidare. 
 
Vid eventuella frågor angående 
detta, kontakta HSB Kund- och 
Medlemsservice. Kontaktuppgifter 
till dem finner ni på 
www.agaten.se samt i portarna. 
Eller ring 010-4421100. 
 
 

 
ÖPPET HUS - STYRELSEN 
Innan varje styrelsemöte finns det 
möjlighet att komma förbi och ställa 
frågor kl. 18:00-18:30. Mötet i april 
har flyttats till tisdag den 9/4. Den 
Den 8/4 finns alltså ingen på plats i 
föreningslokalen på Ormingeringen 
72. 
  
 
MARK 
 
VÅRSTÄDNING 
 
Inom kort kommer information 
gällande den annalkande 
vårstädningen. Vi vill påminna om 
att det i samband med denna 
kommer att ske en resning i 
cykelställ, cykelförråd samt i 
barnvagns rummen. Samtliga 
medlemmar behöver därför märka 
upp eventuellt tillhörigheter med sitt 
tre siffriga lägenhetsnummer. 
 
 
 
 
  

 
KONTAKT ORG NUMMER SERVICECENTER 
Ormingeringen 72 
132 33 Saltsjö-Boo 
styrelsen@agaten.se 

714000-1970 
 

Tel: 010-442 11 00 
Mail: service.stockholm@hsb.se 
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NYA SOPCENTRALER 
 
De nya sopkasunerna är nu i drift. 
Information om källsortering och hur 
systemet funkar finns i samtliga 
portar, i informationstavlor samt på 
vår hemsida, www.agaten.se. 
 
När grovsoprummet har öppet finns 
det möjlighet att hämta ut sitt startkit 
för sortering av matavfall.  
 
Vi vill även påminna om vikten av 
att respektera det parkeringsförbud 
som gäller på de platser som är 
framför sopkasunerna. Misskötsel av 
detta kan leda till att soptömning inte 
kan genomföras. Det är även viktigt 
att rätt saker slängs i rätt Sopkärl. 
Styrelsen har informerats om att det 
slängs annat är matrester i kärlen för 
matavfall.  Detta leder i sin tur till 
ökade kostnader för hela föreningen.  
 
Då upphämtningen av kärlen för 
restavfall skedde tidigare än avtalat 
vill vi påminna om vikten av att inte 
slänga restavfall i något av de andra 
kärlen eller på golven i soprummet. 
Inom kort kommer samtliga soprum 
i bostadshusen att stängas och vi vill 
därför uppmana till att redan nu 
nyttja de centrala sopanläggningarna 
i största möjliga mån. 
 
 
 
 

 
 
Vi har nu fått en slutgiltig leverans 
av startkit från Nacka Vatten och 
Avfall så det går nu att även 
hämta ut slaskrensare i 
Grovsoprummet under dess 
öppettider. 
 
 
Från och med 1 april kommer 
samtliga soprum i bostadshusen 
att stängas av och då skall endast 
de centrala sopanläggnignarna 
samt grovsoprummet användas. 
 

KONTAKT VID FRÅGOR 
Vid frågor kring avgifter, pågående 
projekt samt felanmälningar 
vänligen kontakta HSB Kund- och 
Medlemsservice. 
 
Telefonnr: 010-442 11 00 
Telefontid:  
mån- ons kl. 08-16.30, 
tors kl. 08-18.00  
fre kl. 08-16.30 

E-post: service.stockholm@hsb.se 

FÖRVALTARE 
Kontaktuppgifter till föreningens 
förvaltare: 
Caroline Hommerberg  
Tel: 010-4421100  
Mail: brfagaten@hsb.se. 
 

 

http://www.agaten.se/
mailto:brfagaten@hsb.se

