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Ny styrelse sedan 28 april
Till att börja med vill vi informera om att det sedan april i år har blivit en ändring i
föreningens styrelse. Till ny ordförande valdes Marcus Holmgren. Dessutom har styrelsen
fått fyra nya medlemmar; ledamöter Alexandra Leyton, Pedram Ghorbani Damavandian
och Demosthenes Giannatos samt suppleant Minna Pohjola Rahem. Hayrullah Erdogan
omvaldes som suppleant och Maria Enander kvarstår som ledamot.

Stambyte
Styrelsen uppmanar alla boende att avvakta med renovering av kök, WC och badrum om
det inte är absolut nödvändigt. Ansökan ska lämnas till styrelsen innan. Utredning inför ett
nödvändigt och kommande stambyte har påbörjats. Två informationsmöten kommer att
genomföras torsdag 2022-08-18 och tisdag 2022-08-23 i Akalla By. Extra
föreningsstämma är inplanerad till 2022-09-20 kl 18:00. En särskild informationsskrift
delas ut före midsommar.

Framtidsgata
Helsingforsgatan har av Stockholms stad utvalts att ingå i pilotprojektet "Stockholms
Framtidsgator". Syftet är att undersöka hur staden kan skapa trevligare gator genom
enkla och billiga åtgärder. Alla intresserade får därför gärna lämna sina synpunkter
angående Helsingforsgatans kvaliteter och brister, samt komma med idéer om
förbättringar. Detta görs med fördel via den digitala dialogplattformen
https://www.placetoplan.com/helsingforsgatan. Styrelsen planerar att anordna ett
gatumöte efter sommaren, för inspiration och diskussion med andra boende.

Grillning på gårdarna
Grillsäsongen är i gång och vi behöver påminna om vad som gäller.
Det är tillåtet att grilla på de fasta betonggrillarna på gårdarna med endast grillkol. På
balkongerna är det endast tillåtet att använda el-grill. Inga engångsgrillar på gräsmatta
eller balkonger. Tänk på brandrisken och att ha med vatten. Tänk också på att städa
undan efter grillningen så blir det trevligt för alla.

Droppskydd
Tänk på att införskaffa droppskydd under kyl, frys och diskmaskin för att undvika
vattenskador. Införskaffas på t ex Clas Ohlson eller liknande butiker.

Städning av trapphus och fönster
Mellan den 11 juli till 22 juli kommer Nova Städ att se till att våra våra trapphus blir
grundligt städade och polerade. Plus att alla föreningens gemensamma fönster i trapphus
och entréer bli tvättade.
Här behöver vi alla boende hjälpas åt att ta med skräp från trapphus och källare till
Återvinningsstugan. Ställ undan barnvagnar och rullatorer.
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Gällande andrahandsuthyrning
Kom ihåg att ansök om ansöka om tillstånd att hyra ut i andra hand, detta gäller även
kortare perioder t ex sommarsemester. Blankett finns på hemsidan.

Våra grönområden
Det växer som vanligt mycket under juni. Habitek kommer att klippa häckarna under juni/juli och
i augusti/september. Gräsmattorna klipps efter behov. Vattna när du ser att det behövs. Slang
finns i skåpet på gårdarna.

Hyresgäster
Bergman kommer att avveckla sin verksamhet och föreningen förhandlar med en ny
hyresgäst av lokalen.

Styrelsen önskar er alla en trevlig sommar!

HSB informerar
Fastighetsskötare
Kontakta vår fastighetsskötare Jafar
gällande fastighetsfrågor. Öppettider 7.00-8.00
Tel: 08-751 11 12
Adress: Helsingforsgatan 45 (Nära Hotell Stay Extra)
HSB Medlemsservice
Kontakta HSB Kund- och Medlemsservice vid felanmälan, nyckelhantering, fakturafrågor och
andra löpande frågor.
E-post: service.stockholm@hsb.se
Telefon: 010-442 11 00
Öppettider i receptionen på Akalla-kontoret:
Se HSB´s hemsida för mer information när det gäller besök på kontoret Finlandsgatan 10.
Störningsjouren: 010-470 55 10
Akut händelse eller pågående brott: 112
För övriga polisärenden (ej akuta): 114 114
Felparkering: 08-657 77 75
Mer information på www.hsb.se
Banhof support: 010-510 00 00
https://bahnhof.se/privat/kundservice/
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