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FÖRENINGSSTÄMMAN 
Styrelsen tackar samtliga för det 
förnyade förtroendet samt närvaron 
på stämman.  
 
FÖNSTER 
Arbetet med fönsterbytet är nu 
igång. Avisering sker löpande från 
entreprenören till varje hus.  
 
Alla nya fönster kommer att få 
persienner, det kommer alltså inte 
behöva väljas till som ett tillägg.  
 
På grund av misskommunikation 
mellan underleverantörer hos 
fönsterentreprenören har SBS  
mottagit en felleverans av 
fönsterdörrarna till de franska 
balkongerna.  
Detta kommer att leda till försening 
av montaget av just dessa 
fönsterdörrar. 
För att minimera olägenhet för dig 
som boende så kommer 
fönsterdörren att monteras i  
samband med montaget av 
persiennerna. 
 
Förseningen är beräknad till ca 2 
veckor.  
 
 
 
 

 
SBS platschef Jerry Öster finns på 
plats på platsetableringen på 
Ormingeringen 72 för att svara  
på detaljfrågor. 
 

FORTSATT STÖKIGT I KÄLLARE 
Det är fortsatt stökigt i källaren på 
Ormingeringen 75. Styrelsen håller 
fortsatt koll på utvecklingen, och 
jobbar för att hitta en lösning på 
problemet. 
 
BALKONGER 
Förfrågningsunderlag kommer inom 
kort att gå ut till entreprenörer 
gällande nya balkongplattor till 
föreningens balkonger.  
 
Föreningen har inväntat Nacka 
kommuns beslut om nytt bygglov då 
det föregående bygglovet inte gäller 
för den storlek föreningen har idag.  
 
Föreningen har samtidigt ansökt om 
bygglov för samtliga nedtagna 
inglasningar. Enligt nya direktiv från 
kommunen måste föreningen byta 
färg på balkongbeklädnad samt 
ramverk för inglasningar. 
 
Upphandling för totalentreprenad 
sköts av HSB Konsult.  
 
 
 

 
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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VÅRSTÄDNING 
Den 18/5 har Agaten sin årliga städ- 
och planteringsdag. Vi hjälps 
gemensamt åt att göra fint i området 
och runt husen. 

Samling sker vid cykelgaraget vid 
71:an kl. 10:00. 

Under städdagen kommer bänkarna 
att ställas ut och blommor planteras i 
krukor som ställs ut vid 
husentréerna. Vi sopar och krattar så 
det ser fint ut och plockar bort 
eventuellt skräp. De som vill får 
även hjälpa till att tvätta de skyltar 
som finns på vårt område. 

Även i år kommer Eugenio Mattei, 
från vår markentreprenör IOT att 
närvara. 

Vid kl. 12 tänds grillen och alla som 
vill är välkomna att avnjuta en  
trevlig grill-lunch. 

I samband med vårstädningen 
kommer det att ske en rensning i 
cykelställ, cykelförråd samt i 
barnvagnsrummen. Eventuella 
tillhörigheter behöver därför märkas 
upp med sitt tre-siffriga 
lägenhetsnummer. 

 
 
 
 
 
 

 

NYA SOPCENTRALER 
Soprummen i huskropparna är nu 
stängda och inom kort kommer 
samtligas kärl att avlägsnas.  
 
Vi vill påminna om vikten av att 
sortera sitt avfall korrekt. För 
närvarande slängs väldigt mycket fel 
i främst Matavfall men även 
Pappersförpackningar och metall. 
Vi vill påminna om att i Matavfall 
skall enbart matavfall slängas i de 
bruna papperspåsar som finns att 
hämta i grovsoprummet. I dagsläget 
slängs väldigt mycket plastpåsar 
med innehållande hushållssopor i 
dessa kasuner, detta leder till att 
avrinningen inte fungerar och 
därmed skapar illaluktande doft 
utöver merkostnader för föreningen. 
 
Fortsätter felsorteringen kommer 
föreningen att debiteras 
straffavgifter, något som i längden 
kan leda till stora merkostnader för 
föreningen. 
 
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.  
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BOKNING VIA TAVLOR OCH 
HEMSIDA 

Det nya bokningssystemet är nu i 
drift. Alla bokningar gällande 
föreningens lokaler görs antingen via 
internet eller via infotavlorna i 
porten. All aktuell information 
finner ni även på föreningens 
hemsida. Vid frågor kring 
bokningssystemet, betalning av lokal 
och dylikt, vänligen kontakta HSB 
Kund och Medlemsservice.  

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 

 

 


