Mars 2016

TUNÖ Brf

TUNÖBLADET
FÖRENINGSNYTT…
Årsstämma
Föreningens medlemmar
kallas till föreningsstämma
onsdag 18 maj kl 19.00.
Lokal: samlingssalen, Kista
Kyrka. Vi bjuder på kaffe
från kl 18.30.
Barnvagnsrummet på
Helsingörsgatan 21
Boden som har blivit belamrad med cyklar skall nu tömmas. Vi ber berörda att flytta
cyklarna till cykelrummen i
stället. Nycklar finns att köpa
på expeditionen.
Nedskräpning vid
Miljöhuset
Vårt nya fina bemannade
miljöhus är öppet på tisdagar
mellan 18:00 -19:00.
Det är sorgligt att behöva
mötas av sopor utanför huset i stort sett varje vecka då
huset skall öppnas.
Härom veckan hade ett 10tal stora sopsäckar och en
jättestor lastpall lämnats
utanför huset, dessutom
hade det klottrats på ena
gaveln. Nedskräpningen är
polisanmäld.
Gästparkeringen prishöjning
Det klagas på att parkeringen
alltid är full så att det inte
finns plats för våra gäster.
För att minska intresset för
utomstående har dygnspriset
höjts till 60 kr emedan timpriset är oförändrat.

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

Glad Påsk!
Styrelsen i Tunö Brf önskar
alla medlemmar en Glad
Påsk!
Airbnb
(uthyrningstjänst online)
Den alltmer utbredda webbaserade verksamheten för kortvarig uthyrning av lägenheter
har börjat sprida sig även till
vår förening.
Kortvarig uthyrning (”hotellverksamhet”) är inte tillåtet
då det strider mot ändamålet
med bostadsrätten. Nyttjanderätten kan därmed förverkas.
Allmänt gäller att uthyrning
(andrahandsupplåtelse) av
lägenheten alltid kräver godkännande av styrelsen oavsett
om den är kortvarig eller ej.
Detta gäller oavsett om det är
en närstående eller främmande person som använder
lägenheten och oavsett om
man tar betalt eller lånar ut
lägenheten gratis.
Elpriset
Från och med 1 mars 2016 sänks elpriset med 1 öre till
1.30 kr per kwh.

Klotter
Medlemmar som hittar klotter i föreningen uppmanas
att ringa saneringsfirman
Color Off och rapportera
var klottret finns.
Tel: 08-60 55020

Grannsamverkan
Under påskledighetern 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.

Nya medlemar
Vi hälsar välkommen till
Ahmed Marrakchi och
Rima Zatarra H5, Ilta Helena Sölch H5 och Rubina
Singh H5.

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/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 öppet varje onsdag 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

