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TUNÖBLADET
FÖRENINGSNYTT…
Budget 2016
Styrelsen har fastställt budgeten
för 2016. Föreningen har fortsatt god ekonomi och därför
kommer avgiften att vara oförändrad under det kommande
året.
Fastighetsskötaren

Nu kan medlemmarna gå till
kontoret på Langelandsgatan
18 för att göra felanmälan
direkt till fastighetsskötaren.
Öppet;
tisdagar kl. 07:00-07:30
torsdagar kl. 09:00-09:30
Isoleringsarbeten
Under hösten kommer isolering
av taken att ske med syfte att
spara energi. I vissa fall kan
detta också öka komforten för
boende på översta våningen.
Rökning
Styrelsen får in klagomål om
störande röklukt från cigaretter.
Till er som röker, försök att visa
hänsyn till icke rökare, då
röklukten tar sig in via tilluftspalten in i lägenheterna.
Angående kabel- TV
Vi har fortfarande många digitalboxar kvar i föreningslokalen. Har du ännu inte hämtat ut
din digitalbox från Canal Digital Kabel? Gör det snarast.
Kontakta i så fall Jon Petter
Gustafsson (genom SMS på
070-6546761) så att du kan
kvittera ut den från honom, eller
hämta ut den från expeditionen
på onsdagar mellan kl. 18:0019:00.

Nya regler för träfflokalen
Med anledning av diverse störningar i våras har styrelsen infört
nya regler för hyra av träfflokalen.
Från och med 1 juli 2015 kostar
det 200 kr/gång att hyra lokalen.
Depositionsavgiften är fortsatt
1000 kr. Varje lägenhetsinnehavare har rätt att hyra lokalen 4
ggr per kalenderår.
Föräldragruppen
Är du intresserad av att vara med
och organisera träffar i föräldragruppen? Kontakta Nafiseh. tel:
070 – 746 87 77,
ghorbani82@gmail.com
Klotter
Medlemmar som hittar klotter i
föreningen uppmanas att ringa
saneringsfirman Color Off och
rapportera var klottret finns.
Tel: 08-60 55 020

Rapport från Grannsamverkan
Antalet inbrott i bostäder i
Kista, Husby och Akalla har
de senaste månaderna varit
mycket lågt. Det var endast
fem inbrott eller försök till
inbrott under september. Inget
av dessa har drabbat Tunö,
men i somras skedde ett inbrott. För att jämföra så har
både södra Järva och Bromma
mycket högt antal inbrott.

När vi nu går in i en mörkare period är det skäl att
tänka på belysning och
grannsamverkan. Var vaksam mot personer som rör
sig i området. Ring alltid
112 när ni ser misstänkt
brott. Vid mindre akuta
frågor eller tips till polisen
ring 11414.
Är du intresserad av grannsamverkan eller vill ta del
av polisens månadsrapporter får du gärna kontakta oss
på grannsamverkan@tuno.org.
Grannsamverkansgruppen vill
gärna veta vad du har för förväntningar på grannsamverkan
och vad du vill att vi tillsammans kan göra. Skicka gärna
ett mail till grannsamverkan@tuno.org.
Portombud:
Frans Jansson, H5
Elsa Rönström, H7
Svante Färnbo, H9-19
Marie Cederlund, H21
Babbis Faniadis, L6
Ulla Edberg, L8-10
Jarmo Pöllänen, L14
Eva Borggren, L18-24
Börje Borgström, L26-32, 36
Mats Hellberg, L34
Lisbeth Ericson, L38-48
Nya medlemar
Vi hälsar välkommen till Se-

bastian Dolinski och Daniella Dolinska H19, Nada
Naamneh L34, Anders Martini, Ulf Martini och Margaret Böhlmark H7 och Saba
Kidane och Amanuel Gesesew L6.

Viktiga telefonnummer
Förvaltare
e-postadresser
Förvaltare
Caroline Frandsen, HSB
Telefon 010-442 11 00 (vxl)
caroline.frandsen@hsb.se
Avgifter/ hyror
Britt Kraft,
förvaltningsassistent
britt.kraft@hsb.se
010-442 11 00 (vxl)
Överlåtelser, panter,
p-platser
Britt Kraft,
förvaltningsassistent
010-442 11 00
britt.kraft@hsb.se
Felanmälan
Måndag-torsdag kl. 07:0017:30,
Fredag 07:00-13:00,
HSB Sthlm: 010-442 11 00
Alla fel anmäls hit.
E-post:
servicecenter.stockholm@hsb.se

Felanmälan via webben:
www.hsb.se/stockholm/felanmalan

Felanmälan Kabel-TV
Från och med 1 april 2015
Canal Digital Kabel
kundservice på 0770-115511
e-post: kundservicekabel@canaldigital.se
Har du frågor kontakta
Jon Petter Gustafsson
070-654 67 61.
Miljöhuset
Öppet tisdagar kl 18:00-19:00.
Skadedjursbekämpning
Anticimex:08-517 634 00
Expeditionen
Har öppet varje onsdag kl 18:0019:00. Välkommen in!
Insändare till Tunöbladet
Positiva/negativa alla är lika
välkomna. Lämna in insändaren
på expeditionen eller sänd e-post
direkt till
ulla.edberg@bredband.net
Skriv gärna signatur, men glöm
inte lämna namn och telefonnummer.

Jouranmälan
Vid akuta problem efter
kl.17:30 på vardagar, och på
helger, ringer man HSB Jour
Tel. 08- 695 00 00.

Tunös e-postadress
info@tuno.org

HSBs områdeskontor
Adress: Finlandsgatan 10.

Alla medlemmar uppmanas
att använda sig av hemsidan
på www.tuno.org Där finns

Tunös hemsida

Hissjouren
Schindlers Hiss felanmälan
dygnet runt på telefon:
020-31 33 33

information om ordningsregler,
reparationer, felanmälan, telefonnummer mm.

Störningsjouren
08-568 214 00
Till störningsjouren ringer man
vid allvarliga och akuta störningar under jourtid t ex bråk,
hög musik eller skadegörelse.
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