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Sopsugen åter i drift
Efter sopstoppet den 26 mars för byte
av cyklonen kom systemet i full gång
redan den 7 april – klart snabbare än
aviserat. Det hela har gått smidigt och vi
tackar alla som underlättat med att bära
sopor till containrarna utomhus. Maskinisten har inspekterat dagligen och rättat vad som ändå behövt rättas till.
I vår vardag ser vi ingen skillnad på sopluckorna. Verksamheten drivs av en gemensam sopsugssamfällighet. I årsredovisningarna kan man se att samfälligheten i det tysta, löpande reparerar
och moderniserar utrustningen som också innefattar en pumpgrop.
Ordförande och representant för Bränneriet i samfälligheten är Lars Gerrby.

På bilden här intill ser man cyklonen på plats färdig
för anslutning av
sugledning på
toppen och inlopp
för soppåsar på
periferin. Den
mest utsatta delen på den nya
cyklonen är tillverkad i modernt slitstål
för ökad livslängd.
/Styrelsen
Redaktionen: Cecilia Hansson, 53an, Nils Tervell, 49an.

Informationsmöte om våra
fasader
Styrelsen bjuder in till ett informationsmöte om våra fasader.
Tid: onsdagen den 26 april, kl.
18.30
Plats: Åttingen.
De konsulter som föreningen anlitat för
att utreda skicket på våra fasader och
vad som behöver göras åt dem kommer
att finnas på plats. Tobias Soläng har
varit projektledare för gruppen.
Det kommer även att finnas möjlighet att
ställa frågor. Välkomna!
/Styrelsen

Pengar till blommor på altan
Styrelsen har beslutat om att bidraget
för 2017 är oförändrat 1 300 kr. Bidraget
kan hämtas på maskinistexpedition mot uppvisande av kvitton för inköp till
altanen. Notera också
att bidraget numera
kan sparas i upp till tre
år. Kan vara bra om man
vill satsa extra mycket på någon dyrare
växt eller kruka.
/Styrelsen
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Sedan ett antal år har vi två lampstolpar
som bildar en fin entré till Åttingtorget.
Dessa stolpar är nu i trängande behov
av reparation och måste därför tillfälligt
tas bort. När renoveringen är klar kommer de tillbaka igen.
Vid fototillfället stod fortfarande den ena
av stolparna kvar på plats och på den
mindre bilden kan man se tydliga skador
på träkonstruktionen.
/Styrelsen

tresse av att hyra garageplats med laddmöjlighet ska göra anmälan om detta till:
HSB Kund- och Medlemsservice.
Kontaktformulär finns att tillgå på:
www.hsb.se/stockholm.
Det går också bra att ringa på telefon
010-442 11 00.
Tilldelning av garageplats med laddmöjligheter för elbil får endast ske till den
som är registrerad ägare till sådan bil
(angiven brukare vid leasingförhållande). Registreringsbevis (leasingavtal)
ska kunna uppvisas.
Avsiktsanmälan om att elbil ska
införskaffas tillåts men kräver att sådan
bil införskaffas (levereras) inom tre månader från att laddplats erhållits. Om
inte så sker får vederbörande flytta till
annan ledig plats i garaget.
/Styrelsen

Laddplatserna i garaget

Ett tips

Nu finns det möjlighet att hyra p-plats
med laddbox. Det är sex garageplatser
som har utrustats och dessa platser
finns på plan 1 i garaget. Dessa platser
är för tillfället uthyrda.
De som idag hyr dessa platser (men
inte har elbil) behöver inte vara oroliga
att mista sin förhyrning av garageplats.
Man kommer att få byta garageplats för
att möjliggöra att någon som behöver elplatsen får tillgång till denna.
Möjlighet att hyra garageplats med laddmöjlighet för elbil gäller endast hyresgäst som idag redan har en garageplats. Ingen kommer att kunna tränga
sig före i garagekön genom att skaffa en
elbil.
Elbilägare som bor i föreningen betalar
ett ”laddtillägg” för elplatsen på 250 kronor per månad och externa hyresgäster
betalar 350 kronor per månad plus
moms. Denna merkostnad ska täcka
elförbrukning och avskrivning på laddboxarna.
Den som har en elbil och som har in-

Om något brådskande skulle dyka upp
som gör att man snabbt behöver komma i kontakt med en boende i föreningen vore det bra att kunna ringa eller
skicka ett e-postmeddelande till den eller de personerna.
Vårt råd är därför att gå in på Portalen
och titta efter om telefonnummer och epostadress redan står med bland era
personuppgifter.
För att hitta personuppgifterna ska ni
logga in på www.hsb.portalen.se och
därefter klicka på Mina sidor i vänsterspalten och sedan på Min profil. Där
finns personuppgifterna och det är bara
att fylla i telefonnummer och epostadress och spara.
/Styrelsen

Portiken på
Åttingtorget

