Ny förvaltare
Då David Sjöqvist slutade på HSB i juni så har
föreningen fått en ny förvaltare, Jens Jansson.
Då Jens efterträder David på HSB kommer inga
förändringar att ske gällande felanmälnings- och
kontaktrutiner (besökstider torsdagar 8-9, telefon
010-442 1100, https://felanmalan.hsb.se,)

ELDNINGSFÖRBUD RÅDER
Låt gärna bli att grilla
BRF Hagalundens styrelse för 2018:

David Fallgren
ordförande
Ulrika Gullo
sekreterare
Johan Gunnarson
vice ordförande
Magnus Persson
kassör
Stambytet
Krystyna Hedberg
ledamot
Marianne Melander
ledamot
Vi påminner om att:
Efrosini
Siambalis
ledamot
1. Det är mycket viktigt att boende i god tid ger
suppleant
besked till BMG om sina tillval i badrum och André Bergfjord
Annette
Huss
suppleant
WC i byggmästar-portalen
Julia Nosti
suppleant
https://byggmastargruppen.taloinfo.com/login
2. Inga andra renoveringar får ske i
Kontakt Styrelsen
lägenheten samtidigt med stambytet
Post i brevlådan på expeditionens blåa dörr
3. Området kring gamla grov/miljösoprummet
är endast till för stambytesfirmorna – strängt Email till styrelsen@hagalunden.se
förbjudet att slänga all slags skräp där.
Elbytet

Cykelrum
Vi påminner om att det finns ett låst cykelrum
med bokade platser för er som är extra rädda om
er cykel. För att få en plats (till ett pris om
100sek per månad) kontakta Förvaltaren.

Hjälp dig själv och andra
Håll det låst

Föreningens två elställverk har bytts ut den 29:e
maj och 12:e juni. I samband med bytet skiftade
föreningen till individuell mätning och debitering
(IMD). IMD förväntas ge lägre elkostnader för både
boende och förening och beslutades på
medlemsstämma 2016. Uppsägningar av befintliga
avtal hanteras av Vattenfall och vi kommer att få
slutfakturor från våra nuvarande elleverantörer
enligt deras vanliga rutiner.

Ser du uppställda dörrar – stäng dem. Ser du
trasiga lås/dörrar, anmäl till HSB Servicecenter.

Elpris som debiteras via Storholmen på avgifter och
hyror kommer att vara 1,15/kWh fram till nov.

Polisanmäl

Målning av balkonger

Inbrottsförsök? Misstänkt droghandel?
Sabotage i trapphusen? Ring polisen 112 om
det är ett pågående brott, och 11414 vid
anmälan i efterhand. Det går även att anmäla
mycket på nätet: https://polisen.se/utsatt-forbrott/polisanmalan/

Då BRF Hagalundens hus är kulturskyddade (kmärkta) så får husens fasader ej åtgärdas på annat
sätt än enligt antikvariatens angivelser. Dessa finns
detaljerade på hemsidan Vad gäller-Renovering
http://www.hagalunden.se/renovering/

Busliv på gården eller i garaget?

I korta drag så måste balkongen vara ljusgrå och ha
turkosa fönster- och dörrfoder.

Kontakta HSB Jour och/eller polisanmäl.

BRF Hagalunden
Hagalundsgatan 12 BV
169 63 Solna

Hemsida: www.hagalunden.se
Org.nummer: 769618-3339

Absolut förbjudet att lämna
skräp på någon del av gården!

Tider för bemannad grovsopbil
Bemannad grovsopbil kommer till oss på gården
vid Hagalundsgatan 24 var fjärde tisdag 18.0020.00 under 2018:
17 juli, 14 augusti, 11 september, 9 oktober,
6 november, 4 december, 18 december) samt
onsdag 2 januari 2019.

Mobil miljöstation
Fyrgränd 2-4
helgfri torsdag jämna veckor, 18.20-18.50

Mobil Återvinningscentral
Hagalundsgatan 38
30:e juni
(lördag)
6:e augusti
(måndag)

10.00-13.00
16.30-19.30

Blockera ej trapphus
Trapphusen är våra utrymningsvägar vid
brand. Brännbara eller blockerande föremål
såsom barnvagnar, mattor, möbler och liknande
får absolut inte placeras i trapphusen.

BRF Hagalunden
Hagalundsgatan 12 BV
169 63 Solna

Kontaktuppgifter gällande…
… störningar i boendet 23.00-06.00
HSB Jour på telefon 08-695 0000
… fel/brister boendet/gården, kontorstid samt
vår förvaltare
HSB Servicecenter via telefon 010-442 1100
https://felanmalan.hsb.se
… akuta fel i boendet/gården övrig tid
HSB Jourmontör på telefon 08-695 0000
… fel/brister inom samfälligheten/området
Mail kontakt@hagalundssf.se eller formulär
http://www.hagalundssf.se/index.php/kontakt
… felparkering i garage
Länsparkerings Bevakning
Tel: 08-735 6020
E-post: info@lansparkering.se
… garagefrågor
Email garage@hagalunden.se
… avtal/ekonomi
Ekonomisk förvaltare Storholmen via
telefon 0771-786 74 eller epost
info@storholmen.se
… låsproblem
Valfri låssmed
… nycklar
Nya nycklar till lägenheter, garageburar och till
förråd hanteras hos Råsunda Lås.
… nyckelbrickor
Nya nyckelbrickor beställs direkt hos Råsunda
Lås. Har du tappat bort en, be dem avregistrera
den gamla samtidigt.
… nytt namn
Nytt namn på dörr – HSB Stockholm
Nytt namn på lägenhetsregister – Storholmen

Hemsida: www.hagalunden.se
Org.nummer: 769618-3339

