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OKT O B E R

#10

Parkeringsplatser lediga

PÅ GÅNG:

Hyra lokalen

I STYRELSEN DISKUTERAS SAKER
HELA TIDEN SOM KANSKE INTE
NÅR DAGENS LJUS PÅ EN GÅNG.
VI HAR ALLA VANLIGA ARBETEN
OCH IBLAND TAR SAKER LITE
EXTRA TID. JUST NU DISKUTERAS:

Vill du undvika att skrapa rutorna på bilen i vinter? Just nu har vi
4 st garageplatser lediga. Kontakta HSB för mer info.

Vi kommer inom kort ändra priserna för att hyra lokalen till
250 kr per natt. Detta pga administrativa bekymmer med olika
belopp för olika dagar.

Byte av nyckeltaggar och ändring av kod

Som en åtgärd i att förbättra säkerheten kommer alla nyckeltaggar
att bytas ut. Nya kommer skickas ut och därefter så avprogrammeras
de gamla taggarna efter en övergångsperiod. Portkoden kommer
också bytas inom kort men ej exakt samtidigt med tag-bytet.

Extrastämman om energiprojektet 21 okt.

Det blev ett enhälligt ”ja” från de totalt 15 röstberättigade som
närvarade.

Vi har fått in klagomål från din granne

Styrelsen behöver sätta ner foten då vi fått klagomål från flera olika håll
vad gäller ljudstörningar. Vi vill be er tänka på att ditt vardagsrum/kök
kanske angränsar till någon annans sovrum. Försök att hålla nere ljudnivån efter 22. Tänk också på att ljud från torktumlare och tvättmaskiner hörs väl i ett tyst sovrum och kan upplevas som mycket störande.
Mellan 22.00 och 07.00 ska vi undvika att tvätta/torka.
Och, ta hand om dina husdjur. En hund som skäller i långa perioder
kan göra hemmajobbandet i pandemitider mycket svårt. Det är dessutom stressande för en hund att lämnas ensam om de inte lärt sig
hantera det.

Soprummen

Vi har hört vad ni säger och vi kommer att ta tag i soprummen. Men
vi ber er även hålla rent och fräscht när ni slänger saker.

Och…
Ett varmt tack till alla som var med på städdagen :)

• Laddplatser i garage
• Taksäkerhet
• Cykelparkeringar
• Gårdsbelysning
• Budget
• Ommålning
med mera
Vill du vara och förändra?
Kontakta vår valberedning:
Anna Nydegger,
anydegger64@gmail.com
och Deborah Soccorsi,
debsoccorsi@yahoo.se

Styrelsen 2020/2021
Ordförande: Björn Olander
Ekonomi: Hans af Ekenstam
Sekreterare: Susanna Calén
Kommunikation: Björn Åkerlind
Fastighet: Jeanette Friman & Lars
Gradén
samt Peter Karlberg och Therese
Adolphson (suppleant)
HSB Ledamot: Bengt Persson

Så här kontaktar du
styrelsen eller HSB:
ALLMÄNNA FRÅGOR:

finnbodadunge@gmail.com
HYRA LOKALEN:

lokalen.dunge@gmail.com
WEBSIDAN:

finnbodadunge.se
FELANMÄLAN OCH
AKUTA PROBLEM:

HSB Servicecenter:
010-442 11 00
servicecenter@stockholm.hsb.se

