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Ny portkod
Ytterligare fjärrkontroller kan 
beställas hos föreningen under 
augusti. Hämtning sker hos 
Söderkyl från 15 september genom 
egen försorg.

Portkoden i samtliga trappuppgångar 
byttes den 16 juni. Den nya portkoden 
delades ut i samtliga postfack i 
samband med övergången.

Byte av missfärgade 
fönsterlister

Genomfördes under september. 
Särskild information kommer i 
augusti.

Erfarenhet från vårens 
stamspolning

När ni gör ren er
golvbrunn i bad-
rummet; Skada inte 
kanten på insidan av 
insatsen t ex genom 
att bända med vasst

Tänk på att regelbundet tömma era 
postlådor och tidningsställ för att 
förebygga inbrott.

Nytt garagelåssystem

Inför semestern

föremål. Innan ni sätter tillbaka 
insatsen gör rent kanten runt 
packningen t ex med såpa. Nu 
kommer det inte att tränga in lukt 
i badrummet. 

Felanmälan, hyresärenden, garagekö etc:  Nordstaden Stockholm, Råsundavägen 123, 
169 50 Solna Tfn. 08/32 40 60     Fax. 08/32 41 20    E-post: info@nordstadenstockholm.se

Märkpenna
Styrelsen påminner om att det finns 
en märkpenna för att märka värde-
föremål. Pennan finns att låna på
medlemsexpeditionen.

Fåglar

Styrelsen uppmanar er att inte locka
fåglarna genom att lägga ut mat eller 
mata dessa.  Det har förekommit att
fåglarna attackerat boende framförallt 
under häckningstid 



www.brfsjostaden.se

Medlemsexpedition

Välkommen med dina medlemsfrågor 
till föreningens expedition. 
Varje tisdag mellan 19-20.
Plats: Tegelviksgatan 73.

Expeditionen är stängd under tiden 
2 juli t.o.m. 11 augusti

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,  
tidtabeller mm. 

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

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

Sommarhälsning

Styrelsen önskar er alla en riktigt 
skön och avkopplande sommar.

Namn: 

Inger Outzen

inger.outzen@telia.com

Jeanette Bergström

jee.@lo.se

Kerstin Lavfors

kerstin.lavfors@
h-l.stockholm.se

Lars Navander

larsnavander@ 
hotmail.com

Ansvar:

Ordförande
Medlemsärenden

Ledamot
Ekonomi

Ledamot
Sekreterare

Ledamot
Teknik/bygg

Tlf:

643 40 29

644 84 89

640 31 81

643 56 00

Anders Björklund

anders.r.bjorklund@
sweco.se

Christina Wahlund 
Nilsson

kanigo@bahnhof.se

Thomas Lööw

thomas.loow@
romedic.com

Hans-Dieter Grahl

mariel.hans@bahnhof.se

Ledamot
Teknik/bygg

Suppleant
Lokal/Trädgård

Suppleant

Suppleant
Miljö/hemsida/
infoblad

642 25 47

644 45 14

594 77340

643 67 89

Vi i styrelsen
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