Mars 2017

Tunö Brf

TUNÖBLADET
FÖRENINGSNYTT…

Årsstämma
Boka redan nu in datum för
årsstämman som äger rum
onsdag den 10 maj kl 19 i
Kista kyrka församlingssalen.
Brandsäkerhet - Brandvarnare
Har du kontrollerat att din
brandvarnare fungerar? Glöm
inte att det är din skyldighet
att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten.
Digitalboxarna
Styrelsen har fortfarande ett
antal digitalboxar i förvar på
expeditionen som ännu ej är
uthämtade av bostadsrättsinnehavare. Du som inte hämtat ut boxen som tillhör din
lägenhet kom och hämta den
en onsdagskväll när expeditionen är öppen.
Klotter

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

Radonmätning
Styrelsen kommer under mars
månad att dela ut ett kit för
radonmätning till en lägenhet i
markplan i varje port. Rabi
Uysal, styrelseledamot, kommer att ringa på och överlämna mätkittet.
Trapphusen
På förekommen anledning
måste styrelsen än en gång
betona att det är enligt brandskyddslagen förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar mm i
trapphusen. Inget får förvaras
utanför dörrarna, på trappavsatser och i portarna. Barnvagnar förvaras i barnvagnsrummen och cyklarna ska
förvaras i cykelrummen på
L18 och H19.
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.
Frånsett att det förstör
trevnaden så är det kostsamt för föreningen att bli
av med skräpet, särskilt om
det är farligt gods.
Soporna behöver naturligtvis
inte komma från vår förening
men oavsett vädjar vi till er
alla att hälla ögon och öron
öppna så att vi kan få slut på
oskicket.
Nya medlemmar
Tunö Brf hälsar de nya medlemmarna Abdul Kader Ibrahim, Habib Barlin Ikar Nur,

och Osman Ibrahim Hassanhabib på Langelandsgatan 18, Shirwan Mohammed
Ali, Langelandsgatan
12,Sirag Mohamoud Sheik
Omar, Ali Al-Duraiee, Hadi
Kadhim Majeed på Helsingörsgatan 5,
Davaakhuu Batjargal &
Gatulga Chimgee på Langelandsgatan 26 välkomna!

Föräldragruppen
Är du intresserad av att vara
med och organisera träffar i
föräldragruppen? Kontakta
Nafiseh. tel: 070 – 746 87
77, ghorbani82@gmail.com
HSB Stockholms
Seniorklubb Södra Kista
består av seniorer boende i
någon av bostadsrättsföreningarna:Agersö, Björnö,
Drejö, Rågö eller Tunö
Vi håller till i Kista kyrkas
Stora Samlingssal sista
måndagen varje månad
med start kl 13.30. Bli medlem, 200 kr/år. För närmare
information se deras hemsida.
www.hsbseniorklubbsodrak
ista.se

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

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

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

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

Viktiga telefonnummer
e-postadresser

Expeditionen
Välkommen in på expeditionen onsdagar kl 18-19!

Klotter
Om du ser klotter i föreningen
ring Saneringsfirman ColorOff
Tel: 08-605 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

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

e-post: kundservicekabel@canaldigital.se

Felanmälan via webben:
www.hsb.se/stockholm/felan
malan

Skadedjursbekämpning
Anticimex:08-517 634 00

Har du frågor kontakta
Jon Petter Gustafsson
070-654 67 61.
Miljöhuset
Öppet tisdagar kl 18:00-19:00.

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
Redaktion
Ulla Edberg

