
  

 

 

 

 

 

 

 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 

 
FELANMÄLNINGAR 

För att fånga in de felanmälningar som ev. har hamnat mellan stolarna, innan dessa började 
hanteras av HSB:s garantigrupp, bör de som inte fått någon respons på sin anmälan göra en 
förnyad anmälan. Förnyad anmälan sker till HSB via felanmälan se uppgifter nedan. 
 
Vad som då gäller är att s.k. estetiska fel på ytskikt som tapetskador mm och som inte utgör någon 
fara för huset får anstå tills efter 2-årsbesiktningen. Felanmälan ska ändå göras och kommer då att 
registreras men kommer alltså inte att åtgärdas nu. 
 
Naturligtvis åtgärdas funktionsfel på en gång ex. dörrar som kärvar eller liknande. 

 
SOPHANTERING MM 

Vi har tidigare påpekat att vi i sopsorteringsrummet endast får använda de containrar som finns 
uppställda där. Vad som ska läggas i resp. framgår av tydliga skyltar. Ingenting får placeras på 
golvet. Bortforsling av sådant medför extrakostnader och påverkar avgiften. För sopor där inga 
containrar finns hänvisas ni till kommunens återvinningscentraler. 
  
Placera inte soppåsar utomhus på altaner och liknande eftersom det drar till sig möss och råttor. 
 
Slösa inte med vatten i onödan eftersom det också belastar våra kostnader och påverkar avgiften. 

 

HUNDAR 

Det har framkommit klagomål på att hundar springer lösa och att de rastas på gården. Hundar ska 
hållas kopplade inom området och du som hundägare ska se till att de inte rastas på gården.  

 
HSB STOCKHOLM FÖRVALTNING 

Föreningen har avtal om ekonomisk/administrativ och teknisk förvaltning med HSB Stockholm. 
Kontaktuppgifter HSB Förvaltning: 
 
Förvaltare   Anders Odd 
Förvaltningsassistent  Marianne Boström 
Lägenhetsgruppen  Christina Martin 
(Överlåtelser, pantsättningar, garage/bilplatser, avgifts- och hyresredovisning)  
 
Tel. HSB Stockholm servicecenter: 785 35 00  
E-post: fornamn.efternamn@stockholm.hsb.se 
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FELANMÄLAN/AKUTA FEL I HUSET ELLER LÄGENHETEN  

Föreningen är ansluten till HSB Stockholms felanmälan/servicecenter som nås på telefonnummer: 
08-785 35 00 vardagar mellan kl 08.00-16.30.  
Alternativt går det att via webb, göra en felanmälan dygnet runt på www.hsb.se/stockholm   
(Din felanmälan via webb registreras av servicecenter. Fastighetsskötaren kommer att kontakta dig 
inom två arbetsdagar, beräknat från när din anmälan registrerats hos HSB.) 
 
För akuta fel efter telefontid, kontakta jouren på 695 00 00. Att anlita jouren är förknippat med en 
jourkostnad och jouren ska inte kontaktas om problemet kan vänta till nästkommande vardag. 

 

AUTOGIRO 

För er som önskar, finns möjligheten att betala månadsavgiften via autogiro. Kontakta i så fall HSB 
Stockholms lägenhetsgrupp tel. 785 35 00, eller e-post: servicecenter@stockholm.hsb.se 
 

SAMARBETSSKOMMITTÉ 

I samarbetskommittén har vi representanter som är med från port 34,38,40,44 och 46. Vi har 
önskemål att få in ytterligare intresserade i samarbetskommittén, främst från de uppgångar där vi 
inte har representanter. Lägg gärna ditt namn i styrelsebrevlådan i portuppgång 46.  
 
Göran Claesson Romansvägen 46 
Anneli Kool Romansvägen 34 
Sofie Lord Romansvägen 34 
Helena Lundin Romansvägen 38 
Bo Ekstrand Romansvägen 40 
Eva Skoog  Romansvägen 44 
Rikke Asp Romansvägen 46  
   

STYRELSE 

Thomas Karlsson, ledamot HSB   
Göran Claesson, ledamot Boende  
Anneli Kool, ledamot Boende   
Tomas Hansson, ledamot HSB 
Carina Andersson, ledamot HSB 
Birgitta Mårtens, ledamot HSB 
Sofie Lord, suppleant Boende  
Hanna Bladsjö, suppleant HSB 

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen sammanträder nästa gång den 25 februari kl 15.00. Om det är någon särskild fråga du vill 
att styrelsen ska behandla kan du anmäla den till styrelsens sekreterare Carina Andersson. 
Trivselfrågor mm bör i första hand hanteras av Samarbetskommittén. 
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STYRELSEBREVLÅDAN 

Ni är välkomna att lämna in förslag till styrelsebrevlådan i port 46. Detta ska inte användas för 
felanmälan.  

 

PORTTELEFON 

Som du sett i särskilt meddelande från HSB samlar man f n in uppgifter som behövs för att kunna 
börja med installation av porttelefoner. 

 

ÖVERNATTNINGSRUM 

Styrelsen har beslutat att vårt sammanträdesrum (mitt emot tvättstugan) ska kunna nyttjas för 
övernattning av de boendes gäster. Vi återkommer med instruktioner om hur denna upplåtelse ska 
organiseras. 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 

Föreningsstämma kommer att hållas den 27 april kl 18.30 i Nackas konferenscenter. 
Ni är välkomna att komma in med motioner till styrelsens sekreterare Carina Andersson.  
E-post: carina.andersson@stockholm.hsb.se 
 

 
Samarbetskommittén 
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