
Månadsbrev – November 2021 
Hej igen och Stort tack till alla som kom på styrelseinfo, det var jättekul att träffa er och 

vi hoppas att vi ses snart igen på någon av våra kommande aktiviteter.  

Håll utkik på anslagstavlorna och på hemsidan om vad som är på gång! 

• Luciafika med lite julpyssel blir söndagen den 12 dec 

• Julkonsert- Passa även på att gå på den julkonsert som visas på Tumba scenen 

 

Vattenförbrukningen är hög och vi uppmanar samtliga boenden att göra en felanmälan till HSB om du har en rinnande 

toalett eller vattenkran.  

Balkongerna- se till att hålla din balkong fri från mossa och tänk på att inte ha föremål på balkongen som lätt kan flyga 

iväg nu när det blåser mycket. 

Porttelefonerna- Äntligen så är de igång igen. Vi kan inte mer än att be om ursäkt att det tagit så lång tid. När du nu får ett 

samtal från porttelefonen så visas ett telefonnummer och inte som tidigare att det är ett skyddat/ hemligt nr.  

Spara ner telefonnumret som en ny kontakt i din telefon som ex ” porttelefon” så ser du det i din telefon när någon 

ringer dig från denna. Porttelefonens sista siffra i telefonnumret är olika från varje huskropp, men nr börjar på:  

08-512 514 8(x). 

 

Kabelbrottet vid sophuset Mtv 20 är nu åtgärdat. Asfaltering kommer ske inom några dagar  

5 stycken träd är planterade på gräsmattan vid infarten Mtv 14-18 och HSB kommer fortsätta med planteringar till våren. 

Trädbelysningen/ Julbelysningen kommer tändas upp lagom till 1:a advent och julkransar och julgranarna ska även upp 

vid varje port. 

Parkeringar/ Laddstolpar: Parkeringen utanför dagiset där vi idag redan har motorvärmare kommer att kompletteras med 

laddningsmöjlighet till elbil. 

Har du idag en motorvärmarplats, men som du inte använder och du tänker inte köpa elbil- ställ dig gärna i byteskö till p 

plats utan motorvärmare/ laddstolpe, så förenklar vi kösystemet ring 08 608 68 00 

Är du intresserad av att ha en laddplats kan du meddela HSB kundcenter och ställa dig i kö till laddplats redan nu,  

ring 08- 608 68 00. 

 

Soprummen/ grovsopor- Tänk på vad du slänger och vart. Miljöfarliga avfall måste du själv åka och lämna in på 

Skyttbrinks återvinning. Har du inte bil så kanske du har en granne eller vän som kan hjälpa dig. 

Avgiftshöjning kommer ske med 1,0% och gäller from 2022-01-01. (Med en hyra på 3 000 kr blir det 30 kr per månad) 

 

Olovlig andrahandsupplåtelse - Tänk på att du behöver tillstånd från styrelsen om du vill hyra ut din lägenhet i andra 

hand. Saknas tillstånd kan det innebära skäl till förverkande av bostadsrättslägenheten. Ansökningsblanketten kan laddas 

ner från HSB portalen eller från Konvaljens hemsida, alternativt att du kontaktar HSB kundcenter. 

 

Konvaljens hemsida- Vi vill gärna att ni går in på vår hemsida lite då och då. Där finns boendeinformation och lite andra 

bra saker att känna till, exempelvis ”Regler vid renovering av din lägenhet”, viktig information som vi vill dela med oss av 

och om det är något kul på gång i föreningen , www.konvaljen.nu 

Glöm inte att uppdatera dina kontaktuppgifter i HSB portalen, bla för att kunna få detta eminenta brev och annan viktig 

information som berör dig som boende i konvaljen, direkt i mejlkorgen. 

För dig som inte har tillgång till dator eller smartphone så kommer vi 

fortsättningsvis sätta upp information i portarnas anslagstavla. 

Har du frågor om något specifikt så mejla oss i styrelsen så hoppas vi kunna hjälpa 

dig, styrelsen@konvaljen.nu 

Vi i styrelsen önskar er alla en jättefin november  
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