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Tunö Brf

TUNÖBLADET
FÖRENINGSNYTT…

Årsavgiften

Styrelsen har fastställt budgeten för 2017 och årsavgiften är oförändrad.
Brandvarnare
Det är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att installera brandvarnare i sin
lägenhet. Det är ett måste för
att få ersättning från hemförsäkringen ifall något skulle
hända.
Persienner
Det har inkommit synpunkter
från medlemmar om persienner som ser trasiga ut i vissa
fönster. Se gärna över era
monterade persienner för den
allmänna trevnadens skull.

Badrumsfönster
Styrelsen uppmanar medlemmarna att skydda badrumsfönstret mot väta. Täck fönstret med ett skydd så att fönsterkarmen inte blir våt och tar
åt sig fukt. Det är den boendes
skyldighet att ansvara för det
inre underhållet.
Nya medlemar
Tunö Brf hälsar de nya medlemmarna Nasim Hojati
Kakrudi och Mohamad Hosein Pourakbar på Helsingsörsgatan 19,
Gülüzar och Hasan Karaca på
Helsingsörsgatan 21,
Jitenda Kumar Yadav på
Helsingsörsgatan 21,
Åsa och Frans Malmberg på
Langelandsgatan 10 och
Eskandar Moghimi på Langelandsgatan 10 välkomna!

Grannsamverkan
Är du intresserad av grannsamverkan eller vill ta del
av polisens månadsrapporter får du gärna kontakta oss
på grannsamverkan@tuno.or

Viktiga telefonnummer
Förvaltare
e-postadresser
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

Brandsäkerhetsmöte
I slutet av november eller i
början av december planerarstyrelsen att ordna ett medlemsmöte om brandsäkerhet.
Klotter

Medlemmar som hittar klotter i
föreningen uppmanas att ringa
saneringsfirman ColorOff och
rapportera var klottret finns.
Tel: 08-60 50 20

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

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/fela
nmalan

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

Miljöhuset
Öppet tisdagar kl 18:00-19:00.

HSBs områdeskontor
Adress: Finlandsgatan 10.
Akalla

Expeditionen
Välkommen in på expeditionen onsdagar kl 18-19!

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

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

Klotter
Om du ser klotter i föreningen ring Saneringsfirman
ColorOff
Tel: 08-60 50 20
Störningsjouren
08-568 214 00
Till störningsjouren ringer
man vid allvarliga och akuta
störningar under jourtid t ex
bråk, hög musik eller skadegörelse.
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.

Skadedjursbekämpning
Anticimex:08-517 634 00

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