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Tunö Brf

TUNÖBLADET
Om Du har behov av att byta
fönsterglasen anmäl det till
Styrelsen/Grannsamverkan så
ska Vi medverka till att Du får
ett bra pris. Ju fler fönsterutor
– desto billigare för varje.

FÖRENINGSNYTT…
Nya styrelsen för 2016/2017
Efrem Rhawi, ordförande
Johan Sultan, ,vice ordförande
Hans Cronwall, sekreterare
Lars Abrahamsson, ledamot
Ulla Edberg, ledamot
Jon Petter Gustafsson, ledamot
Anna Ohlsén, ledamot
Christer Sommar, ledamot
Rabi Uysal, ledamot
Vahid Jafarpour, HSB ledamot

Ny förvaltare
Föreningen har fått en ny
förvaltare på HSB. Caroline
Frandsen har slutat och har
ersatts av Saffet Simsek som
nås på tel.010-442 11 00 vxl.
Expeditionen
Under tiden 9/6-16/8 har
expeditionen stängt för
sommarlov. Den öppnar igen
onsdag 17/8 kl 18-19.
Föreningshistoria
Den 29 januari 1976 bildades
föreningen och registrerades 18
mars 1976 i Länsstyrelsen.

År
1976
1979
1981
1986
1987
1988
1990
1995
1999
2001
2005
2009

Ordförande
Åke Andersson
Peder Svensson
Finn Hatlevoll
Kerstin Rösth-Hast
Kjell Göran Skoglund
Bengt Bergholm
Carina Andersdotter
Ulf Fredholm
Clifton Bergmark
Claes-Henrik Classon
Rolf Carlsson
Efrem Rhawi

Nu är sommaren här och sommarlov och semestrar hägrar.
Styrelsen önskar alla medlemmar
en lugn och skön sommar!

Grillning i sommartid
Det är förbjudet att använda kol i
grillen när du grillar på balkongen eller uteplatsen. Med
elektrisk- eller gasolgrill slipper du faran med glöd. Visa hänsyn till dina grannar!

Gästparkeringen – prishöjning igen!
Det klagas på att parkeringen
alltid är full så att det inte finns
plats för våra gäster. Den senaste
höjningen har endast gett en
marginell effekt på minskat intresse för utomstående varför
dygnspriset nu har höjts till 75
kr på vardagarna.

Fönsterglas som är ”mjölkiga” p g a att glasen är
punkterade
På årsstämman kom frågan
upp om fönsterglas som är
”mjölkiga”. Går ej att tvätta
bort då det beror på att de är
punkterade. Om det med åren
är litet otätt och smuts och
fukt kommit in har de så småningom punkterats. De måste
bytas och ska enligt stadgarna
bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Föräldragruppen
Är du intresserad av att vara
med och organisera träffar i
föräldragruppen? Kontakta
Nafiseh. tel: 070 – 746 87
77, ghorbani82@gmail.com

Grannsamverkan
Vi har fått information om
stölder på medlemars uteplatser.
Därför uppmanar vi alla att
hålla koll och inte förvara
stöldbegärliga saker på uteplatserna.
Be en granne titta till er
uteplats och er lägenhet när
ni åker bort i sommar.
Är du intresserad av grannsamverkan eller vill ta del
av polisens månadsrapporter får du gärna kontakta oss
på grannsamverkan@tuno.org.
Nya medlemar
Vi hälsar välkommen till
Anna Bergman H5 och
Ergin Cifci L6.

Viktiga telefonnummer
Förvaltare
Förvaltare
Saffet Simsek, HSB
Telefon 010-442 11 00 (vxl)
saffet.simsek@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/felan
malan
Jouranmälan
Vid akuta problem efter
kl.17:30 på vardagar, och på
helger, ringer man HSB Jour
Tel. 08- 695 00 00.
HSBs områdeskontor
Adress: Finlandsgatan 10.
Hissjouren
Schindlers Hiss felanmälan
dygnet runt på telefon:
020-31 33 33

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

Tunös hemsida
Alla medlemmar uppmanas
att använda sig av hemsidan
på www.tuno.org Där finns
information om ordningsregler, reparationer, felanmälan, telefonnummer mm.

Felanmälan Kabel-TV
Från och med 1 april 2015
Canal Digital Kabel
kundservice på 0770-115511

Ansvarig utgivare:
Efrem Rhawi

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 sommarstängt 9/6-16/8
2016. Öppnar onsdag 17/8 kl
18:00-19:00. 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.
Tunös e-postadress
info@tuno.org

Redaktion
Ulla Edberg

