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Kära medlemmar i Brf Sjöstaden
Styrelsen vill med årets sista SjöstadsNytt
önska alla medlemmar i föreningen en
skön och GOD JUL och ett riktigt GOTT
NYTT 2012. Portombuden kommer
traditionsenligt under december månad att
arrangera sammankomster. Vi har under
året fått nya medlemmar och dessa
sammankomster är ett utmärkt sätt att möta
och lära känna dina närmaste grannar.
Juletid innebär också att många reser bort
för att fira helgerna tillsammans med nära
och kära eller för att leta efter sol och
värme alternativt snö. Den bästa garantin
mot oönskade gäster är granngemenskap,
dvs avbeställ tidningar eller be grannen att
läsa dem. Det ser i skrivandets stund inte ut

som om vi får snö till helgerna. Julljusen
lyser upp mörkret men brandkårens
erfarenheter är att antalet bränder kan öka.
Försäkra er om att era brandvarnare i
lägenheterna fungerar, ta gärna en extra
koll i lägenheten innan ni går ut. Juletid
innebär också mycket papper och
kartonger i vårt miljörum. Styrelsen
uppmanar alla medlemmar att vika ihop
framför allt kartongerna så att fler
medlemmar får plats med sitt emballage i
containrarna.
Styrelsen vill tacka för samarbetet med
medlemmarna under året som gått och ser
fram emot ett nytt år med nya utmaningar!
Wiiu

Alarm i garaget

Larmet i garaget tjöt häromdagen och mest troligt hade någon använt handtaget på dörren mot
Tengdahlsgatan för att öppna och komma ut på gatan. Det är absolut förbjudet. Använd
tryckknappen med nyckelsymbol på.

Värmen i badrumsgolvet

Stora ansträngningar har under flera år lagts ner för att få rätt komforttemperatur på våra
badrumsgolv. Resultatet är lovande. Värmen justerar du på din egen termostat (bilden).

Miljörummet
Vi har i miljörummet 2 containrar för kartong och en container för "Övrigt".
I containrarna för kartong SKA alla förpackningar vara hopvikta och ligga i containern.
Allt som är ovanför får vi betala extra för. Så har man t ex en kartong som är hopvikt på
bredden men inte på höjden så står den ju till viss del ovanför containern.
Alltså extra kostnad! Inte bra för någon av oss.
I containern för "Övrigt" kan man inte kasta all frigolit när man köpt nya maskiner! Det blir
fullt på en gång.
Man kan inte heller lägga resten, som inte får plats i containern, utanför.
Köper man nya saker med mycket skrymmande förpackningsmaterial runt omkring som man
sen vill bli av med så är det bra att åka till en större miljöstation (se www.stockholm.se)
Vårt lilla miljörum kan inte belastas med större saker.
Glödlampor
Nu finns det 2 st plastlådor med lock, den ena för vanliga glödlampor och den andra för
lågenergilampor. Det är viktigt att hantera lågenergilamporna försiktigt. De innehåller
kvicksilver och skulle en sådan gå sönder, lägg på locket och gå därifrån omedelbart.
Detsamma gäller om de går sönder hemma i lägenheten. Gå ut omedelbart och kom inte
tillbaka på en halvtimme. Då hinner kvicksilverångorna förångas och det mesta försvinner
(förhoppningsvis).

Felanmälan
Om du får något fel i lägenheten anmäl det till Nordstaden AB som är vår förvaltare. Du kan
göra anmälan via www.nordstadenab.se eller ringa 08-32 40 60, mån–fred 07.00–16.00.
Akuta ärenden övriga tider på tel 08-587 801 30. Det är lägenhetsinnehavaren som står för
kostnaden och akuta ärenden kostar mer.

Ny medlem önskas välkommen!
Lorenzo Frassinetti, Tegelviksgatan 73

Notera i almanackan!
Expeditionen har stängt fr o m tisdag 20/12 t o m tisdag 3/1. Öppnar åter tisdag 10/1 2012.

Tips
Föreningen har konto hos Flügger färg. Det berättigar till 20 % rabatt på färg och 10 % på
övrigt. Kontot är ett kontantkonto.
Inget kort behövs. Säg bara att ni bor i Brf Sjöstaden.

Styrelsen:
Wiiu Lillesaar Ordförande, medlemsärenden.
Tel 0702 811 796.
E-post: wiiulillesaar@yahoo.se
Diana Maxwell Ledamot, Ekonomi.
Tel 076-166 10 11.
E-post: diana.kmd@gmail.com
Agne Jälevik Ledamot, Sekreterare.
Tel 716 00 51.
E-post: agne.j@bredband2.com
Lars Navander Ledamot, Teknik/Bygg.
Tel 0738 050 530.
E-post: larsnavander@gmail.com
Teknikfrågor: teknik@brfsjostaden.se
Anders Gustafsson Ledamot, Hemsida/IT.
Tel 0708 946 222.
E-post: it@brfsjostaden.se
Anders Källhed Suppleant, Miljö
Tel 070 306 55 19
E-post: anders.kallhed@arbetsformedlingen.se
Margareta Eriksson Suppleant, Lokaler.
Tel 541 75 457
E-post: team.travel@tele2.se
Inger Schönning Suppleant, Miljö/portombud.
Tel 0733 500 305
E-post: ingerschonning@gmail.com
Ulla Falkmarken Suppleant, Trädgård/Infoblad
Tel 0704 533 771.
E-post: ulla@falkmarken.se

Medlemsexpedition
Välkommen med dina medlemsfrågor till föreningens expedition.
Varje tisdag 18.30 – 19.00 (undantag sommar och större helger)
Plats: Tegelviksgatan 73
www.brfsjostaden.se

Felanmälan, hyresärenden, garagekö
Nordstaden Stockholm, Råsundavägen 123, 169 50 Solna
Tel 08-32 40 60 Fax 08-32 41 20
E-post: info@nordstadenstockholm.se
Akuta ärenden, tel 08-587 801 30

God Jul och Gott Nytt År

