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Fönsterlister
Städdagen är fastställd till den 19 
oktober. Det kommer att finnas en 
container för att få möjlighet att 
slänga skrymmande saker. 
Passa på!

Under hösten skall föreningens fönster 
besiktigas. Felaktiga fönsterlister bytes. 
Information kommer att läggas i 
postfacken.

Telefonlista
Styrelsen har för avsikt att 
distribuera en lista med kontakt-
uppgifter (telefonnummer) på
medlemmarna i föreningen. Ni 
som inte vill vara med i listan. 
Kontakta ert portombud och 
meddela detta.

Cykelrummen
Det har blivit trångt i cykel-
rummen. Styrelsen planerar en ny 
cykelmärkning till hösten. 
Etiketter för märkning av cyklar 
kommer att delas ut till samtliga 
medlemmar i god tid före så att 
var och en kan märka sina cyklar. 
Omärkta cyklar kommer sedan att 
avlägsnas.

Lokalen snäckan
Tillträdet till Snäckan bör ske via 
porten på gården eller via altan-
dörrarna. Detta för att få uppsikt på
vem som får tillträde till fastigheten. 

Städdagen i höst
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Trappuppgångar
Styrelsen påminner om att det inte
är tillåtet ur brandskyddssynpunkt 
att ställa barnvagnar eller cyklar i 
trappuppgångar. Ej heller sopor får 
placeras i trappuppgångar.

Garage
För att hindra obehöriga att ta sig in i 
garaget skall alla som passerar 
garageporten stanna vid ut- och infart 
för att kontrollera att garagedörren 
stängs ordentligt.

Lägenhetselement
På förekommen anledning vill vi 
påpeka att elementen i lägen-
heterna inte skall luftas.

Radonmätning
Under oktober kommer det i alla
lägenheter i markplanet och 20%
av övriga lägenheter under ca en
månad placeras en radonmätare.
Information kommer.
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Medlemsexpedition

Välkommen med dina medlemsfrågor 
till föreningens expedition. 

Varje tisdag mellan 19-20

Plats: Tegelviksgatan 73

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

Restaurang Sjöjungfrun
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

Rolf  Svensson

rolf.sven@ telia.com

Ansvar:

Ordförande
Medlemsärenden

Ledamot
Ekonomi

Ledamot
Sekreterare

Ledamot
Teknik/bygg

Ledamot

Tlf:

643 40 29

644 84 89

640 31 81

643 56 00

760 30 66

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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Upptäck denna pärla som ligger i
vårt kvarter. 
Lunch-, bistro-, kvälls- och 
kvartersmeny.
Enligt gästerna är ”Maten 
gudomlig, jättegod och prisvärd. 
Personalen trevlig och 
behjälplig”.

Energisparåtgärder

September 2008  Nr: 3

Planering sker under hösten.

Ny port
73:ans ytterport kommer att
bytas under hösten (skev).
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