
       

HSB   brf   Finnboda   Trädgårdar     

  

    
Information   från   styrelsen   till   föreningens   medlemmar     
    

Nacka   maj   2021     
    

Efter   förra   nyhetsbrevet   fick   vi   flera   frågor   om   det   fanns   någon   gästparkering.   
Just   denna   information   fanns   med   i   nyhetsbrevet   så   tacksam   om   du   direkt   skummar   igenom   rubrikerna   om   
inte   tid   finns   att   läsa   hela   direkt.   Och   läs   gärna   de   gamla   nyhetsbreven   igen.  

Sist   i   detta   nyhetsbrev   ligger   några   punkter   från   det   förra   som   Påminnelse.   

Årsmöte   31   maj   
Glöm   inte   att   svara   skriftligen   om   du   inte   kan   vara   med   digitalt.   
  

Nya   bokningspass   för   köksterrasserna   
Vi   har   försökt   underlätta   för   impulsbesök   på   terrasserna   i   kombination   med   att   de   ska   kunna   bokas.   
Detta   är   inte   möjligt   så   därför   har   vi   kortat   ner   passen   till   två   timmar.   
De   bokningar   som   lagts   innan   detta   gjordes   påverkas   inte   mer   än   att   något   pass   kanske   blivit   längre.     
Gå   gärna   in   och   titta   på   din   bokning   om   du   vill   justera.   
Mer   kan   ni   läsa   på   
https://www.hsb.se/stockholm/brf/FinnbodaTradgardar/boendeinformation/gemensamma-utrymmen/   
  

Inloggningsuppgifter   kan   vi   inte   lägga   där   eftersom   hemsidan   är   publik   så   dessa   kan   ni   efterlysa   på   
brf.fbtradgardar@gmail.com   
  

OBS!   Se   till   så   att   du   bokar   in   med   rätt   lägenhetsnummer   som   matchar   din   bricka   och   att   du   bokar   i   rätt   hus.   
  

Hantverkshjälp   utan   kostnad   
Nu   finns   det   en   pärm   i   tvättstugan   nr   35.   Det   står   tidsbokning   fastighetsskötare   på   pärmen.   
    

Fr.o.m   31   maj   och   framåt   under   hösten   2021   kommer   medlemmar   kunna   boka   lättare   lägenhetsjobb   av   
fastighetsskötaren.   Tid   för   detta   är   torsdagar   kl   13:00-16:00   
Under   året   får   varje   medlem   max   boka   3   pass.   Varje   pass   är   30   minuter.     
    

I   pärmen   finns   info   om   vad   för   hjälp   medlemmar   kan   få   ex   uppsättning   av   tavlor,   lampor,   tv,   gardinstänger   
mm.   Ej   underhållsarbete   såsom   rensa   avlopp,   packa   om   kranar   mm     
Material   ingår   ej.   
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Flaggstång   på   berget   
Vi   har   nu   en   svensk   flagga   att   hissa   på   berget   ovanför   Vidablick.   Vem   vill   vara   med   i   flaggkommittén?     
Vi   behöver   någon/några   som   till   att   börja   med   kan   hissa   och   hala   6   juni   och   midsommardagen.     
Vill   någon   ha   flaggan   hissad   på   sin   bemärkelsedag   går   det   också   bra.     
Mejla   eller   ring   Peter   Bergman   på     b.peter.bergman@gmail.com    eller    070-0515110     

  
Miljörummen     
Miljörummet   i   nr   37   kommer   snart   att   kompletteras   med   ett   kärl   till   för   plast.   
Och   glöm   inte   att   glödkällor   och   batterier   är   just   bara   det.   Inga   elektriska   prylar!   

Aktivitetsgrupper  
Nu   är   flera   aktiviteter   på   gång.   

               Trädgårdsgruppen     
Trädgårdsgruppen   har   nu   börjat   ta   form   och   det   växer   och   gror   i   odlingslådorna   vid   Vidablick.   
Växthuset   mellan   hus   37   &   39   är   nästan   färdigutrustat   men   lite   inredningsdetaljer   återstår.   
    

              Är   du   intresserad   av   att   ha   en   odlingslott   i   Vidablick   eller   i   växthuset,   kontakta   gärna   
”trädgårdsmästarna”   Johan   &   Tina   Nohall,   E-post     johan.nohall@gmail.com     eller   tel.   073-539   83   70.   

  
 Biljardgruppen     
I   Klubbhuset   står   ett   biljardbord   som   vi   kan   utnyttja.   Förslagsvis   skaffar   var   och   en   sin   egen   kö   men   
att   vi   köper   in   ett   gemensamt   bollset.     

  
Är   du   intresserad   av   att   spela   eller   vill   ha   mer   information   kontakta   
Peter   Bergman,   E-post    b.peter.bergman@gmail.com   
  

Boulegruppen   
På   Vidablick   har   vi   nu   boulebanor   som   står   och   väntar   på   oss.     
  

Är   du   intresserad   av   att   börja   spela   tillsammans   så   kan   vi   bilda   en   boulegrupp.   Hör   av   dig   med   
namn,   telefon,   E-postadress   &   husnummer   till    b.peter.bergman@gmail.com     
  

Objudna   gäster   Påminnelse   
Vi   vill   påminna   om   detta   efter   den   trista   incidenten   för   någon   månad   sedan   (läs   nyhetsbrevet   i   april)   
Skulle   du   eller   dina   gäster   få   frågan   om   ärende   i   vårt   hus   så   ta   inte   illa   upp.   Vi   känner   ju   inte   igen   alla   som   
bor   i   husen    och   jag   själv   ställer   alltid   frågan   (med   risk   för   upprepning   till   samma   person).   

SE   TILL   SÅ   ATT   ALLA   DÖRRAR   DU   PASSERAR   LÅSER!     
Ta   bort   grus,   tryck   till   dörren   och   felanmäl   om   du   inte   hittar   någon   orsak!   

SLÄPP   INTE   IN   NÅGON   OBEHÖRIG!   
Fråga   hellre   en   gång   för   mycket   så   känner   du   snart   alla   dina   grannar.   
Och   tänk   på   att   utgången   från   garaget   till   trapphusen   är   öppen   för   utrymning   så   det   gäller   även   garaget.   

Föreningens   hemsida   Påminnelse   
På   hemsidan   ( https://www.hsb.se/stockholm/brf/FinnbodaTradgardar/ )   finns   information   med   svar   på   de   
flesta   av   dina   frågor.   
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Det   finns   mycket   att   läsa   under   fliken   Din   Bostad   (du   behöver   inte   vara   inloggad)   avseende   bl.a.   
bruksanvisningar,skötselråd,   parkering.   
( https://www.hsb.se/stockholm/brf/FinnbodaTradgardar/boendeinformation/ )     
      

Läs   gärna   igenom   de   tidigare   nyhetsbreven   för   där   kan   finnas   information   av   intresse.   
( https://www.hsb.se/stockholm/brf/FinnbodaTradgardar/nyheter/nyhetsbrev-fran-styrelsen/ )     

  
Tjänster   vi   köper   Påminnelse   
Förening   köper   tjänster   av   HSB   avseende   förvaltning,   ekonomi,   fastighetsskötsel,   städning   osv   
Frågor   om   dessa   ska   du   alltid   vända   dig   direkt   till   HSB   om   (se   kontaktuppgifter   nedan   under   
Informationskanaler)   
    
Informationskanaler     Påminnelse   
Föreningen   har   skaffat   en   föreningsmejl   för   att   kunna   samla   allas   mejladresser   och   göra   utskick   därifrån.   
Vi   mejlar   alla   tillkommande   medlemmar   från   den   adressen   ( brf.fbtradgardar@gmail.com )   för   att   be   er   
bekräfta   att   det   är   OK   att   vi   där   samlar   era   uppgifter.     

OBSERVERA!   Mejlar   du   dit   får   du   detta   automatgenererade   svar:   

Hej,   

denna   mejladress   används   i   första   hand   för   utskick   av    information   till   medlemmarna   i   Brf   Finnboda   
Trädgårdar.    Om   inget   av   nedanstående   passar   ditt   ärende   ber   vi   dig   skicka   igen   till   oss.   

Gäller   det   namnskyltar,   avier   och   liknande   så   vänder   du   dig   till:   

service.stockholm@hsb.se   

010-442   11   00   
Frågor   till   styrelsen   går   genom:   

camilla.brannfors@hsb.se   
Felanmälan   görs   på    https://felanmalan.hsb.se/   

010-442   11   00   

Adressändring   avseende   ditt   medlemskap   i   HSB     

010-442   11   00   

Styrelsen   Brf   Finnboda   Trädgårdar   

  
    

Med   vänliga   hälsningar     
    

Styrelsen   för   brf   Finnboda   Trädgårdar     
genom   Anne-Marie   Träff     
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