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Vårstädning

Vi vill påminna dig om årsstämman 
som sedvanligt kommer att äga 
rum i lokalen, Pumpan. 

Snart är det dags igen för vår trevliga 
städ och pysseldag.

Vi ses 20 april med start klockan 10:00 

Årsstämma tors. 8.e maj

rum i lokalen, Pumpan. 
Färgargårdstorget. Klockan 19:00. 
Efter mötet bjuds det på en buffé´
ett glas vin eller öl. Välkommen!

Vi ses 20 april med start klockan 10:00 
och slutar ca 12:00. Portombuden 
kommer att sätta upp listor med diverse 
arbetsuppgifter som du kan boka in dig 
på. En container kommer att finnas på 
gården för grovsopor.Rengöringsarbete
Vi bjuder på korv, dricka kaffe och bulle. 
Passa på och gör en insats för vår 
trevliga innegård och område. 
Samtidigt som du bekanta dig med dina 
gårdsgrannar.

Rengöringsarbete

Under vecka 14 och 15  
kommer spolning av 

stammar (kök och badrum) att  
genomföras i alla lägenheter.   

Mer information och instruktion 
Välkommen!

Mer information och instruktion 
kommer att delas ut i din 
brevlåda under vecka 13 samt att 
sättas upp på anslagstavlan.

Du får information om när arbetet 
genomförs i din lägenhet.

Klotteråtgärder

Garagestädning
En storstädning i garaget 
kommer att genomföras tisdag 

genomförs i din lägenhet.

Vid frågor, kontakta Lars 
Navander, 073-805 05 30

Klotteråtgärder

För att minska kostnaderna för 
klottersanering kommer 
utsatta fasader under våren 
skyddsbehandlas.

Felanmälan, hyresärenden, garagekö etc: Tfn. 08-32 40 60, Fax. 08-32 41 20, E-post: info@nordstaden.se

kommer att genomföras tisdag 
29 april. Anslag sätts upp i 
trapphuset. OBS! Inga bilar i 
garaget under städdagen

skyddsbehandlas.

Behandlingen är fri från farliga 
kemikalier och gifter.
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Medlemsexpedition

Välkommen med dina medlemsfrågor 
till föreningens expedition. 

Varje tisdag mellan 19-20.

Annat
Under våren genomför föreningen en 
grundläggande analys 
(energibesiktning) med syfte att 
föreslå energisbeparande åtgärder. 
Dessutom får föreningen ett 
elcertifikat.

Plats: Tegelviksgatan 73.

Sjöstaden på nätet!

elcertifikat.

Namn: 
Ulf Fridebäck
ulf.frideback@telia.com

Ansvar:
Ordförande

Medlemsärenden

Tlf:
644 48 64

Vi i styrelsen

Sjöstaden på nätet!

På Internet finns flera hemsidor 
med bra information om Hammarby 
Sjöstad. På portalen 
www.hammarbysjostad.se finns 
bl.a. företagsförteckning, 
information om byggnadsprojekt,  

ulf.frideback@telia.com

Rolf Jerling
rolf.jerling@telia.com

Jeanette Bergström
jee@lo.se

Lars Ölander

Medlemsärenden

Ledamot

Ekonomi

Ledamot

Sekreterare

Ledamot

643 18 15

644 84 89

information om byggnadsprojekt,  
tidtabeller mm. 

En annan mer kommersiellt inriktad 
portal är www.sjostad.se som 
framför allt har en förteckning över 
sjöstadens butiker och 

larsolander@ 
adamomail.com

Teknik/bygg 643 71 31

Lars Navander
larsnavander@

hotmail.com

Birgitta Sundberg-Björk

Birgitta_sb@telia.com

Ledamot

Teknik/bygg

Suppleant

Trädgård

643 56 00

640 55 34sjöstadens butiker och 
restauranger.

Vill du ha en hemsida med allt som 
händer i Stockholm då 
rekommenderas:
www.alltomstockholm.se

Birgitta_sb@telia.com

Kerstin Lavfors
kerstin.lavfors@h-
l.stockhom.se

Thomas Lööw
thomas.loow@

romedic.com

Trädgård

Suppleant

Miljö/lokaler

Suppleant

Info/Medlemsäre
nden

640 31 81

642 40 75

Felanmälan, hyresärenden, garagekö etc: Tfn. 08-32 40 60, Fax. 08-32 41 20, E-post: info@nordstaden.se

romedic.com

Anna-Lena Wejdelind
anna-lena.wejdelind@

bredband.net

nden

Suppleant

Portombud/

ekonomi

641 43 30
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