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VÅR KOMMANDE BREDBANDSLEVERANTÖR COM HEM INFORMERAR   
Som du säkert redan vet har Brf Slottet valt Com Hem som leverantör av bredband, tv och 
telefoni från den 10/2 2021. För att du ska veta hur detta påverkar dig kommer styrelsen att 
dela ut en särskild information i din brevlåda inom kort. 

SOPINKASTEN VID 35:AN 
Nu har vi bytt tanken för restavfall vid 35:an. Du kan slänga restavfall och matavfall i  
respektive inkast. En tank/inkast (för restavfall) kommer att vara avstängd tills vidare, då vi 
av kostnadsskäl bara bytt en tank. 

BOENDESERVICE, HSB  
Du vänder dig till Boendeservice för att få hjälp med alla dina ärenden som privatperson. 
Boendeservice kommer bland annat hantera överlåtelser, hyror- och avgifter, köhantering 
för parkeringsplatser och förråd, bokning och administration av gemensamhetslokaler och 
lägenheter, bosparfrågor och hantera felanmälan och faktureringsfrågor.  Du kontaktar HSB 
via mail boendeservice.gbg@hsb.se eller ring 010-442 20 00.  

INGEN GLÖGG, MEN VÄL EN CONTAINER 
Den traditionsenliga decemberglöggen i föreningens regi ställs in på grund av Covid-19  
läget, men en container har beställts till den 8-11/1! Du kan slänga det mesta utom farligt  
avfall och elartiklar.  

ANVÄNDER DU BASTUN?  
Du vet väl att du kan boka vår fina bastu över helgerna eller basta på de speciella dam- och 
herrtiderna. (se hemsidan). Även om vi har HSB-städning en gång/vecka är vi glada för att 
du plockar i ordning efter dig samt ytstädar där det behövs.  

HAR DU HUND? 
Tack för att du kopplar din hund. Det kan ibland upplevas lite otryggt om man möter en  
hund som inte är kopplad i t ex hissen eller i trappuppgången.  

INTE ETT ÅR LIKT ANDRA ÅR, MEN VI HOPPAS PÅ ETT GOTT SLUT PÅ 2020 
Detta år har inte varit likt andra år, social distansering och arbete hemifrån har gällt för de 
flesta. Våra gemensamma aktiviteter i föreningen har fryst inne och ofta har det sociala och 
familjära umgänget fått stryka på foten. Men nu när det nya vaccinet ska distribueras efter 
årsskiftet ser vi ändå en ljusning i tunneln, i alla fall framåt höstkanten 2021, då alla i  
riskgrupper torde ha vaccinerats.  
Styrelsen vill passa på att önska alla boenden på Miraallén 21-35 en riktigt god jul och ett 
gott nytt år. Följ FHMs rekommendationer och håll ut! 
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