
Nr 6, 2016 

             

Nyhetsbrev, september 2016 
Snart är sommaren slut, en sommar som vi hoppas har varit avkopp-
lande för er alla. Semestern är avklarad och skolorna har börjat. 
Dags att se hösten an med tillförsikt! 
 
Om rödfärg 
I samband fasadrenoveringen har de nya fasaderna målats med, 
Alcro Bestå, en annan färg än den ursprungliga. Förråden ingår inte i 
entreprenaden, så de har kvar den gamla slamfärgen. Avsikten är 
att måla om förråden med Alcro Bestå  i ett senare skede, då alla 
fasaderna på bostadshusen är klara. För den som tills vidare vill 
bättra på ytskiktet på sitt förråd finns Falu rödfärg (slamfärg) att 
hämta på kontoret.  
 
Om sophantering 
Det händer att SRV missar att hämta soporna i området. Kontakta 
HSB kundervice  om ni märker att så är fallet. Då kan vi snabbt kon-
takta SRV så att de kan hämta soporna som de missat att hämta. 
 
Hushållssopor bryts snabbare ner i värmen på sommaren. Det fram-
kallar i sin tur dålig lukt vid våra sopkärl. Vi har nyligen låtit renspola 
kärlen för att minimera lukten från sopkärlen. 
 
Källsorteringen fungerar inte bra. Våra rum för källsortering är 
många gånger överfulla med avfall som bara kastas in utan någon 
som helst sortering. Man kan exempelvis hitta använda blöjor och 
andra hushållssopor som inte alls hör hemma där. Detta trots att 
det är väl skyltat var man ska lägga respektive avfall. Skärpning! 
 
Väsen från bilar 
En del besökare med bil till vårt område har tydligen tagit för vana 
att tuta för att uppmärksamma att man har anlänt till vårt område. 
Detta är ett beteende som är störande för era grannar. 
 
Tänk på att det finns personer som jobbar på nätterna och behöver 
sova på dagen. Se till att varken ni eller era gäster använder bilens 
signalhorn i onödan! 
 
Med vänlig hälsning 
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Förvaltare 

HSB: 08-608 68 34 

Skadeanmälan 

HSB Södertörn: 08-608 68 00 

info.sodertorn@hsb.se 

Skadejour 

Securitas: 08-657 64 70 

Störningsjour 

08-568 214 00 

Felanmälan Digitala tjänster 

Telia 020-240 250 
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