Stängd miljöstuga
Vi påminner att miljöstugan är stängd och
tillsvidare finns en bemannad grovsopbil som
endast hanterar grovsopor på gården tisdagen
var fjärde vecka, bestämda datum är:
 11 okt 2016 kl. 18:00-20:00
 8 nov 2016 kl. 18:00-20:00
 6 dec 2016 kl. 18:00-20:00
 3 jan 2017 kl. 18:00-20:00
Obs, farligt avfall eller elavfall mottas inte vid
dessa tillfällen.

Gårdsstädning 16 oktober
Trivselgruppen i samarbete med styrelsen bjuder
in till årlig gårdsstädning den 16 oktober.
Samling kl. 10:00 på gården, fika serveras till alla
hjälpsamma.

Returpapperscontainern för tidningar och reklam
kommer att finnas kvar ute på gården.
Förpackningar kan du precis som tidigare lämna i
insamlingsbehållarna vid Hagalundsgatan 11.
Byggsopor kan precis som förut lämnas gratis av
privatperson på SÖRABs återvinningscentral
Kvarnkullen i Sundbyberg.

Källarförråd uppmärkning
Vi påminner er igen att märka upp ert nuvarande
källarförråd med en klisterlapp som vi delat ut i
alla brevlådor. Obs! ni ska inte flytta eller byta
förrådet ni har idag. Saknar ni klisterlappen eller

Hantering av sopor är en stor kostnad för
oss. Vi måste tillsammans hjälpas åt att
kasta soporna på rätt plats.

Omhändertagna cyklar
Ni som har fått cyklar omhändertagna har
möjlighet att anmäla detta till förvaltaren innan
28:e februari 2017. Efter det kommer cyklarna
skrotas eller skänkas bort beroende på skick.

Hushållssopor
Tänk på att knyta ihop påsen ordentligt till era
hushållssopor innan ni kastar i sopnedkastet.
Kasta aldrig pizzakartonger eller andra större
föremål som orsakar stopp och orsakar
olägenheter för oss alla.

Bostadsrättsföreningen Hagalunden
Hagalundsgatan 12 BV
169 63 Solna
Org.nummer: 769618-3339

Andrahandsuthyrning
Glöm inte att du alltid behöver tillstånd att hyra
ut din bostad i andra hand. Ansökan hanteras av
föreningens förvaltare. Vi ser allvarligt på olovlig
andrahandsuthyrning som kan resultera att ni blir
av med rätten att vara bosatt i föreningen.

behöver hjälp? Maila till: it@hagalunden.se
eller sms-textmeddelande: 0735-14 40 14.

Ventilation
Injustering av nyinstallerad ventilation görs
stegvis i takt med stambytet.
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Husdjursrastning
På förekommen anledning vill vi påminna er om
att rastning av husdjur inte får ske på vår gård
eller allmänna utrymmen. Rastning sker på
rastgård bakom Willys eller bredvid vattentornet.
Uppfräschning på gården
Upprustningsarbetet för trevligare boendemiljö
har påbörjats med målning av stolpar och dörrar
till cykelrummen.
Nyckelhantering
Tillsvidare sker all nyckelhantering under
expeditionens ordinarie öppettider tisdagar
kl. 08:00-10:00 annan överenskommelse och
akuta ärenden sker genom förvaltaren mot extra
debitering. Vid osäkerhet angående vad som
gäller kontakta föreningens förvaltare Martina
Hultstrand e-post: martina.hultstrand@hsb.se
alt. telefonnummer: 010 – 442 11 98.
Nyckel till vägbom
Speciell nyckel till vägbom köper ni genom
närmaste låssmed, tex. Råsunda Lås på
Råsundavägen 155. Tel. 08-27 53 68
Föreningslokalen
Renoveringen efter vattenskadan pågår och vi
beräknar att lokalen kan öppnas för bokning från
den 1 november. Ni bokar lokalen via
bokningspanelen i er port på samma sätt som
tvättstugan. Ordningsregler för lokalen finns på
hemsidan.
Bostadsrättsföreningen Hagalunden
Hagalundsgatan 12 BV
169 63 Solna
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Stadgar
Vi arbetar med uppdatering av stadgarna.
Intresserade är välkomna till föreningslokalen den
17 oktober kl. 19:30.
Garagehantering
Styrelsen har uppdaterat rutinerna för
garagehanteringen. Den som vill ställa sig i kö gör
det via formulär på föreningens hemsida. Plats
erbjuds därefter via e-post. Om erbjudandet inte
besvaras inom ca en vecka kan platsen erbjudas
nästa sökande. För frågor kring garagekön,
kontakta garage@hagalunden.se
Just nu har vi lediga burplatser och lediga platser
för moped/MC. För vanliga bilplatser är det några
månader kö. Vi har också uppdaterat
ordningsregler och övriga trivselregler i garaget.
Inkoppling porttelefoner
På allmän begäran installeras funktionen för
porttelefon. Driftstart preliminärt under
november. Instruktion hur porttelefon fungerar
meddelas separat och på föreningens hemsida.
Önskar ni ansluta er för att kunna öppna porten
genom er telefon? Meddela snarast fullständiga
kontaktuppgifter med lägenhetsnummer,
efternamn/förnamn, endast ett telefonnummer
per lägenhet. Maila till: it@hagalunden.se
eller sms-textmeddelande: 0735-14 40 14.
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