
Byte av avstängningsventiler 
i badrummen

din lägenhet den dagen som de har 
aviserat att de kommer. Om du 
inte själv kan vara hemma så prata 
med en granne eller lämna nyckeln 
i panncentralen dagen innan.

Nummer 2 – Oktober 2013

För alla typer av felanmälan, ring HSB ServiceCenter/felanmälan: 
010-442 11 00 eller maila till servicecenter@stockholm.hsb.se

Torsdagen den 19 september bjöd 
föreningen in till mingelkväll i 
Båtviken. En ostbricka med kex, 
paj och vin hade dukats upp, och 
till de yngre gästerna serverades 
korv med bröd.
 Ett trettiotiotal grannar dök 
upp, och vår ordförande Berth 
Josefsson tog tillfället i akt och 
informerade kort om vad som 

hänt och vad som kommer att ske 
den närmaste tiden. Bland annat 
berättade han att taken under 
sommaren försetts med nya nock-
band och att diverse säkerhets-
detaljer monterats. Vid arbetet 
upptäcktes också att några av de 
så kallade avloppsstosarna var 
dåliga, så alla stosar byttes för att 
förhindra läckage i framtiden.

Tack alla ni som kom på mingelkvällen

I början av oktober sätter vi igång 
arbetet med att se över, och byta 
där det behövs, avstängningsven-
tilerna som fi nns i badrummen. 
Arbetet kommer att aviseras i god 
tid, både med lapp i brevlådan 
och på anslagstavlan i porten. Den 
dag det arbetas på den vatten stam 
som du bor på, kommer vattnet 
att vara avstängt. Det är viktigt att 
de som gör jobbet får tillträde till 

Det blev en trevlig kväll, och vi i 
styrelsen hoppas att alla som var 
där, och ni som inte hade möjlig-
het i år, kommer igen nästa höst!
 Nästa tillfälle att träff a dina 
grannar och styrelsen blir ons-
dagen den 11 december, då det 
årliga informationsmötet med 
glögg och lussekatter går av 
stapeln.

Under sommaren har många 
portar lämnats öppna i Tranan. 
En del ställer upp dem för att det 
är varmt ute, andra för att barnen 
enkelt ska kunna ta sig in och ut 
när de leker på gården. De fl esta 
tänker nog inte på att det då 
också är lätt för obehöriga att 
smita in... På panncentralen kan 
man köpa fl er nyckeltaggar, så 
kan barnen själva ta sig in i 
porten.

Håll porten stängd
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Återigen måste vi påpeka att sop- 
nedkastens luckor skall stängas. 
Soporna sugs undan flera gånger 
om dagen, men däremellan 
samlas de i botten, vilket gör att 
otrevlig lukt sprids i trapphuset 
om inte luckan är stängd. Suget 
påverkas också om en lucka står 
öppen. Så ser du en öppen lucka, 
stäng gärna till den!

Påminnelse:

Stäng sopnedkast-
luckan!

Den 13 juni hade vi städkväll här 
i Tranan, och ett 30-tal hade 
samlats för att hjälpa till. Det 
krattades och städades i området, 
framförallt runt sandlådorna. 
Styrelsen passade också på att 
rensa i cykelrum och cykelställ 
och ett 15-tal cyklar omhänder-
togs. En lista med foto och ram - 
nummer lämnades till Polisen och 
cyklarna har nu fallit i förening-
ens ägo. En del av dem var riktigt 
risiga, men några såg ut att vara 
fullt användbara.

Som avslutning på städkvällen 
lottades biobiljetter ut bland de 
som hjälpt till och det bjöds på 
nygrillad korv. Tack alla ni som 
hjälpte till!

Uppfräschning  
av tvättstugorna
Tvättstugorna kommer att målas 
om och en tvättstuga åt gången 
görs i ordning. Arbetet kommer 
att påbörjas nu under hösten och 
avslutas till sommaren nästa år. 
Där arbetet kan utföras utan att 
maskinerna behöver flyttas 
kommer det att vara möjligt att 
tvätta under kvällar och helger. 
Information anslås i varje port 
när det är aktuellt. Städkvällen i juni

Påminnelse angående parkeringskön
I april fick många en lapp i brevlådan om att uppdatera sin 
information på http://parkering.minneberg.com och responsen var 
jättebra. Dock saknar vi fortfarande uppgifter från ett tiotal 
köande och kommer att stryka dessa från kön den 5 oktober då 
det då gått 6 månader sedan utskicket.
Om du känner att du väntat länge på p-plats och är osäker på om 
du uppdaterat dina uppgifter, gå in och gör det idag.

Styrelsen, Minnebergs Samfällighet


