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FASTIGHET
FÖNSTERBYTE

Den 8 februari monterades fönster i
provlägenheten. HSB Konsult
ansvarar för fönsterbytet och för
samtal med tillverkare, arkitekt och
bygglovshandläggare.
I dialogen diskuteras bl.a. mått på
dagöppning, karm, båge, färg samt
plåtbeklädnad runt fönster.
När det gäller färg på fönstren är
kommunens villkor för ett
fönsterbyte att färgen motsvarar
orginalfärgen.
BALKONGER

Föreningen inväntar besked från
Nacka Kommun för bygglov av nya
balkongplattor, inglasningar samt
balkongbeklädnad.
PASSERSYSTEM

Efter den senaste tidens stök nere i
källaren på Ormingeringen 75 vill
styrelsen uppmana föreningens
medlemmar att se över sina taggar
till passersystemet. Om man saknar
en eller flera taggar behöver man
kontakta HSB Kund- och
medlemsservice för att spärra
eventuella borttappade, samt att få
hjälp med att beställa nya. Varje
lägenhet ska ha minst tre brickor.

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

Vi vill även påminna om att inte
släppa in obehöriga i portar och
källare. Detta efter att klagomål
framförts från medlemmar om att
obehöriga har vistats i föreningens
trapphus.

MARK
NYA SOPCENTRALER

Arbetet med de nya sopcentralerna
fortsätter och den 6 mars kommer vi
att starta systemet. Mellan kl. 18-20
kommer styrelsen samt personalen
från Suez att finnas på plats och
möjlighet till att testa de nya
anläggningarna erbjuds samtliga
medlemmar.
Ta tillfället i akt och prova de nya
sopcentralerna. Den vanliga
sophämtningen kommer att ske
parallellt under en övergångsperiod.
Ny information kommer ut innan
soprummen i husen stängs för gott.
OBS! Parkeringen framför den nya
sopcentralen kommer att stängas av
tillsvidare. Inom kort kommer nya
skyltar monteras då det kommer att
vara parkeringsförbud på dessa
platser under vissa tider..
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MARKFÖRSÄLJNING

Arbetet med en kommande
markförsäljning går vidare och
föreningen ska skriva på ett s.k.
Letter of Intent inom kort med den
blivande byggherren.
Mer information om detta kommer
vid ett senare tillfälle.
- STYRELSEN
Innan varje styrelsemöte finns det
möjlighet att komma förbi och ställa
frågor kl. 18:00-18:30. Mötet i mars
har flyttats till den 18/3. Den 13/3
finns alltså ingen på plats i
föreningslokalen på Ormingeringen
72.
ÖPPET HUS

FÖRVALTARE

Föreningen har från och med den 4
januari fått en ny förvaltare.
Föreningens nya förvaltare heter
Caroline Hommerberg och nås på
Tel: 010-4421100
Mail: brfagaten@hsb.se.

FÖRENINGSLOKALER
AKTIVERING AV BOKNING VIA TAVLOR
OCH HEMSIDA

På grund av fördröjning av
informations utskicket har
föreningen tvingats skjuta upp det
preliminära datumet för uppstart av
bokning av festlokalen i 72:an samt
övernattningslägenheten i 66:an via
infotavlorna i porten samt
föreningens hemsida till 1 april.
Från och med den 1 april ska
bokning av festlokalen i 72:an och
övernattningslägenheten i 66:a göras
via infotavlorna i portarna samt via
föreningens hemsida.
Bokningar före den 1 april görs som
vanligt genom att mail skickas till
uthyrning@agaten.se
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.

