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• Byte av fönster 

Den extrainsatta stämman som hölls den 24/9-20 valde enhälligt att överlåta 

underhållsansvaret kring fönstren till föreningen under entreprenadtiden. Bytet 

av fönster kommer därför att genomföras som planerat under början av 2021, 

mer information kommer. 

 

• Isolering av vindar 
Den 5/10-20 kommer vi börja tilläggisolera alla vindar, det kommer att ske 

etappvis och entreprenören Enivia kommer att avisera minst en vecka i förväg 

och ni kommer få en påminnelse dagen innan de kommer till er lägenhet. Tänk 

på att det måste vara tomt på vindarna och att ni måste lämna nyckeln i tuben 

under den tid de ska vara i er lägenhet (oftast bara en dag). Vid utebliven nyckel 

(eller om ni inte är hemma) kommer ni debiteras en straffavgift på 3500kr från 

entreprenören.  
 

• Spolning av stammar 
Senare under hösten kommer föreningen att utföra en stamspolning av alla 

köksstammar för att förebygga stopp i avloppen. Mer information kommer när 

det drar ihop sig. 
 

• Renovering av fasader 
Arbete med renovering av fasaderna fortgår, det är fortfarande mest arbete på 

gavlar och torg men en del arbete kommer även ske på boende fram- och 

baksidor.  
 

• Digital köhantering för 

parkeringsplatser/garage/extra förråd 
HSB har lanserat en ny digital tjänst för köhantering av våra parkeringsplatser, 

garage och extra förråd. Fr.o.m 1 oktober flyttas sköts detta via den digitala 

tjänsten och du kan ställa dig i kö och göra intresseanmälningar via Mitt HSB. 
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Står du i kö sedan tidigare? 

Då har ditt ködatum följt med och du kan se det under aktuell kö, det enda du 

behöver göra är registrera en intresseanmälan till de platser som du är 

intresserad av att hyra via Mitt HSB. Om platsen du är intresserad av inte finns 

ledig just nu kan du prenumerera på platsen för att få en notis när den blir ledig.  

Står du inte i kö sedan tidigare? 

Då behöver du själv gå in och anmäla dig till kön via Mitt HSB. Du kan anmäla 

dig till kön även om du inte är intresserad av en plats i dagsläget för att samla 

ködagar. För att få en plats gör du en intresseanmälan till de platser du är 

intresserad av att hyra via Mitt HSB. Om platsen du är intresserad av inte finns 

ledig just nu kan du prenumerera på platsen för att få en notis när den blir ledig. 

 

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta HSB på Kund-och 

Medlemsservice. Telefon: 010-442 11 00 alternativt via kontaktformuläret på 

HSB’s hemsida. www.hsb.se/stockholm/kontakt  
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