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Nummer 1

Ordförande har ordet
Vår, var är du?
När jag skriver detta snöar det för fullt utanför
fönstret. Jag är en inbiten (fanatisk) cyklare och gladde
mig över gårdagens fina, smutsiga men snöfria, resa hem
från jobbet i stan. Så vaknar man åter upp i ett vitt
"kaos". Nåväl, våren är på väg!! Det hörs på fåglarna och
syns på ljuset. Kaotiskt är det på finansmarknaden. Det
positiva är att räntan gått ner vilket påverkar vår
förening. Vi har betydande lån och runt 30 procent av
vår budget går åt till räntekostnader. Fördela ut lånen
på medlemmarna har varit ett sätt för vissa föreningar
att minska kostnaderna. Detta gäller dock främst
mindre föreningar. I vår stora förening kommer det att
bli svårt att få en lika omfördelning accepterad. Många
är äldre, omflyttningen är stor och alla har inte råd.
En annan påverkan är att priserna på våra lägenheter
stagnerar och kanske sjunker. Vad jag kan konstatera
efter att ha sprungit på många visningar är att vi i
Skarpnäck får mycket för pengarna vad gäller
boendekostnader. Livet i tvättstugan skulle man kunna
skriva en roman om. Vi har 32 tvättstugor och två
grovtvättstugor. Det borde finnas tid för alla att tvätta
och det borde vara en självklarhet att försöka samsas.
Tänk efter hur du vill att tvättstugan och maskinerna
ska se ut när du kommer och skall tvätta. Se till att den
är minst lika fin när du lämnar den! Prata med ditt
trappombud. I vår trapp ordnades ett möte med
nyordning som följd. Vad som ni redan sett är att
träden beskärs. Vad vi försöker göra är att nu hantera
de träd som var små och lagom en gång får en
beskärning och vissa blir tvungna att sågas ner. De
flesta tycker om träd, men när de står i vägen, rötterna
växer in under byggnader, grenar skadar fasader etc. då
måste man agera. Tänk om vi slapp skadegörelse! Undrar
hur mycket det kostar samhället per år. I vår förening
verkar det gå i cykler. Nu är det populärt att slänga in
brinnande tidningar i portgångarna! Vi polisanmäler all
skadegörelse. Vårt arbete med de låsta loftgångarna
fortgår. Det är en process som tagit lång tid. Som sagts
tidigare är bostadsrättsföreningen fastighetsägare och
styrelsen är vald av medlemmarna att förvalta
fastigheterna. Styrelsen måste följa lagar och
föreskrifter som gäller för alla fastighetsägare i
Sverige. Loftgångarna är en början.
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Håkan A

Teknik & Fastigheter
Renovering av garage m.m.

Takterrasserna - Etapp 6

Etappen omfattar Kv. Segelflygaren, och är
beräknad att börja i mitten av maj 2009 när väder
och temperatur så tillåter. Etapp 6 aviseras de
boende tre veckor innan arbetet påbörjas.
Dessutom sätts information upp i trappen.
Arbetet är omfattande och tyvärr störande för de
boende, men det är nödvändigt att arbetet
genomförs enligt tidplan. Mer än tre fjärdedelar
av våra skadade terrasser är nu reparerade - Kv.
Glidflykten, Ballongen och Uppvinden är klara.
Arbetet är också väderberoende, temperaturen
måste vara minst +5 0 nattetid för att
epoxibeläggningen skall härda.
Avfuktningsprocessen kan dock påbörjas
tidigare. Vi återkommer med mer information när
det närmar sig. När etapp 6 är klar är projektet
avslutat.
OBS! Det är absolut förbjudet att göra hål i
golvet på terrasserna som är klara, dvs. den
nya epoxibeläggningen. Det kan orsaka nya
fuktskador. Kontakta styrelsen omedelbart om
det skulle uppstå hål.

Etapp 3, renovering av plan 2, är planerad att
påbörjas i september 2009 och etapp 4 i
september 2010. Renoveringen omfattar de
garageplatser som är belägna ovanför
skyddsrummen på plan 0 och 1. Aviseringar
angående renoveringen kommer att ske under
juli månad. Renoveringen kommer att innebära
att de som har parkering på berörda platser
kommer att hänvisas till nya tillfälliga platser
under den tid som renoveringen pågår. Styrelsen
kommer att informera de berörda i god tid innan
renoveringen påbörjas.

Nästa grovstädning av garaget kommer att
ske i slutet av april 2009. Styrelsen uppmanar
alla att flytta sina bilar ut från garaget under
städningen så att arbetet kan göras i sin helhet.
I höstas var 32 bilar kvar under städningen
vilket innebar att garaget inte kunde städas i sin
helhet, det blev inte bra. Vänligen ta hänsyn till
att garaget ska städas och hjälp till med att
flytta ut din bil!

God energihushållning
Trapphusrenovering

Entreprenaden fortsätter med den sista etappen
dvs. Kv. Ballongen och beräknas vara klar vid slutet
av maj. Renoveringen av våra trapphus har gått bra
och välkomnats av våra boende i föreningen.

Miljörummen

I samband med renoveringen av garaget
renoverades även våra miljörum (källsorteringsoch grovsoprummet). Grovstädning av rummen
kommer att göras fyra gånger per år. Styrelsen
vill be de boende att bidra med att följa
sorteringsanvisningarna och att lägga allt i
respektive behållare (inte på golvet, tack). På så
sätt kan rummen hållas fräscha och det
underlättar för sophämtarna.

För att spara energi har samtliga takarmaturer
på plan 0 och 1 att bytts ut under januari månad
2009.

Klotter och garageskyltning

För att hindra klotter vid garagets entré har
föreningen satt upp en trevlig spaljé.
Skyltningen till garaget har ändrats och nya
skyltar är uppsatta.

Trädgård

Som ni har märkt har vår trädgårds entreprenör
börjat med vårbeskärning av våra träd.
Styrelsen har beslutat att samtliga
klätterväxter som växer på våra fasader skall
bort. Detta som en förebyggande åtgärd för att
förhindra skador på fasaderna.
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Teknik & Fastigheter
Energi och ventilation

Under året har grundläggande insatser gjorts
för att kartlägga och åtgärda eventuella brister
i fastigheternas energi- och ventilationssystem.

Låsta loftgångar

För den som vill låsa dörren till loftgången gäller
följande:
• Den boende ska teckna ett avtal med
föreningen via HSB, se nedan.
• Låscylinder ska beställas från FSS och
bekostas av den boende, ca 1800 kr. Ingen
annan cylinder än den som FSS
tillhandahåller får installeras, pga. att
fastighetsskötare och styrelse ska kunna
ha tillträde till loftgången, vilken tillhör
fastigheten och inte den boende.
De boende som idag har låsta loftgångar och inte
har tecknat avtal, och/eller har rätt låscylinder,
ombedes snarast kontakta HSB, Kristina Clement
på tel. 08 – 785 34 41 eller via E-post:
kristina.clement@stockholm.hsb.se, för att teckna
avtal. Byte av cylinder ska anmälas till FSS.

För den som vill glasa in loftgången eller balkong
gäller följande:
• Den boende ska teckna ett avtal med
föreningen via HSB, se nedan.
• Anvisningarna för det generella bygglovet
ska följas. Ta kontakt med styrelsen för
information rörande bygglovet.
De boende som idag har inglasade loftgångar
eller balkonger utan avtal ombedes kontakta HSB,
Kristina Clements på tel. 08 – 785 34 41 eller via
E-post: kristina.clements@hsb.stockholm.se, för
att teckna avtal. Dessa avtal och policy finns även
på föreningens hemsida.

Web: startsida Æ Boendeinfo Æ
Ombyggnad / Renovering
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Det huvudsakliga syftet med detta är att spara
energi samt försäkra oss om att vi har god
kvalitet på inomhusluft och bra temperaturkomfort i lägenheterna.

Som tidigare beskrivits i medlemstidningen så
har en ny energieffektiv undercentral
installerats i fjärrvärmesystemet vilket ger helt
nya möjligheter att övervaka och styra
fastigheternas energiförbrukning.
Varje trappuppgång har högst upp i huset en
egen ventilationsanläggning som förutom att
förse lägenheterna med frisk luft även
återvinner 50~60% energi ur den luft som byts
ut. Dessa anläggningar har fått en grundlig
genomgång och är i gott skick, dock finns det
potential för att ytterligare höja systemens
effektivitet genom selektiva moderniseringar av
styrelektroniken. Anläggningarna kommer att
fortsättningsvis besiktigas och underhållas
varannan månad av en utomstående kontrakterad
entreprenör som också kommer att utföra
regelbundna byten av luftfiltren.
Förutom åtgärder i ovan beskrivna system så
finns det enkla och snabba möjligheter till
ytterligare betydande energibesparingar genom
att se till att portar och loftgångsdörrar
stänger ordentligt efter passage, samt att
temperaturen i trapphusen hålls på en vettig nivå
( =17C ) annars eldar vi bokstavligen för
kråkorna.
Under 2008 gjordes också en OVK
(Obligatorisk Ventilations Kontroll), besiktningen
fick godkänt resultat. En del anmärkningar finns
dock vilka kommer att åtgärdas.

Statistik & Avtal
Brukaravtal för medlemmarna
Det finns flera avtal som medlemmarna kan få
sluta med föreningen. Man kan då öka sitt boendes
värden på olika vis.
F.n. finns det fyra huvudsakliga brukaravtal. De
avser en möjlighet för att
1. Glasa in sin balkong eller loftgången som rör
lägenheten
2. Göra diverse åtgärder på loftgången inklusive
låsning av loftgångsdörren
3. Montera en markis över balkong eller loftgång
4. Montera upp en parabol
Utan avtal med föreningen får man självklart inte
göra någonting alls utanför lägenhetsytterdörren.
Det är många som inte har slutit ett avtal med
föreningen, särskilt beträffande låsning av
loftgångsdörren. Föreningen har därför under 2008
påbörjat en inventering av dem. Flera medlemmar
har därför under slutet av 2008 och början av 2009
fått flera brev från HSB, om att se till att teckna
avtal. Om så inte görs kan en följd bli, att
föreningen tar bort lås m.m. på den medlems
bekostnad som har låset i bruk, felaktigt lås eller
utan tecknat avtal.
Om det är någon som vill veta mer om hur att
kunna göra, för att sluta ett avtal för någon redan
befintlig sak, då ska man kontakta HSB enligt nedan.
Då får man reda på det som behöver ske, samtidigt
som man skapar sig ett bra säljargument, när det
kan vara dags för att flytta vidare.
Inför en avsikt att få göra någon av de önskade
åtgärderna utanför lägenheten, måste man ansöka
om hos styrelsen att få träffa ett avtal om saken i
fråga. Har man särskilda önskemål skriver man om
dem och bifogar vid behov en skiss över vad som är
tänkt.
Blanketter för detta får man hos föreningens
administrative förvaltare HSB Stockholm, per brev
(HSB:s Brf. Segelflygaren, Fleminggatan 41, 112 84
STOCKHOLM) eller telefon (08-785 34 41), varvid
man då ska kontakta Lägenhetsförvaltningen.
Web: startsida Æ Boendeinfo Æ
Ombyggnad/Renovering
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Efter att man har fått 2 exemplar hemsända,
ska man fylla i alla önskade åtgärder, skriva
under bägge exemplaren och därefter lägga dem
i föreningens brevlåda på Segelflygsgatan 18.
Man kan också skicka dem åter till HSB.
Styrelsen kommer sedan att ta ställning till om
åtgärderna kan godtas. Om så blir fallet återfår
man ett ex. det andra registreras hos HSB för
framtida säkerhet.
Avtalen följer härefter lägenheten, så att de
vid en eventuell försäljning finns noterade. De
kan då övertas av en köpare eller sägas upp.

Försäkringar
Varje medlem behöver skaffa sig behövliga
försäkringar, som svarar mot omfattningen av
det boende som man har eller har tänkt sig.
I normalfallet är det fråga om hemförsäkring
och en eller flera tilläggsförsäkringar. Det
inbegriper bostadsrättstillägg i förekommande
fall, t.ex. när man har utfört en del större
byggnadsarbeten av nytt slag i lägenheten som
ev. inte kan ingå i den dito försäkring, som
föreningen har kollektivt tecknat för alla
bostäder.
Installerar man t.ex. bastu, invändig hiss eller
någon annan specialutrustning i lägenheten samt
förvaring av värdesaker bör man ta reda på vilka
särskilda försäkringar som man kan behöva
skaffa sig. En utökad risk följer ibland med
sådant.
Föreningen har för år 2009 tecknat ett
kollektivt försäkringsskydd för alla
bostadsrätter. För detta kan man inte få ett
försäkringsbevis. Det har i år gjorts hos
Länsförsäkringar Stockholm.
Läs mer på föreningens hemsida under
Försäkringar. Där finner man mer i detaljerna
om vad man själv kan behöva för slags
försäkringar och varför så är fallet. Man kan
också ta fram tidigare nummer av Segelflygaren,
i vilka många andra försäkringssaker berörs.
Web: startsida Æ Ekonomi Æ HSB Æ
Försäkring

Statistik & Avtal
Faktiska förbrukningar
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När man jämför dem på ett säkrare vis, genom
att räkna om dem på det vis som bl.a. SMHI gör
medelst graddagsstatistik, då ser man även detta:

…om olyckan inträffar

Graddagsomräknade förbrukningar

Vid en inträffad skada som kan tänkas beröra
även föreningen, då skall man anmäla den till
felanmälan hos vår tekniska förvaltning FSS.
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Skillnaden är nu bara 2 kWh/m2 BOA+ LOA (=
bostads- + lokalarea) eller < 2 %.
Den nya värmeanläggningen har redan visat sig
vara en effektivare anläggning än den gamla.
Omräknade januariförbrukningar

Web: startsida Æ Felanmälan

Gör en anmälan hellre en gång för mycket än
en för litet, för annars kan man ev. mista något
försäkringsskydd.
Vid åtföljande skadereglering är föreningen
försäkringsparten mot Länsförsäkringar. Därför
måste man själv tala om för styrelsen, ifall man
har krav på att få ersättningar och i så fall vilka.
Har man en egen bostadsrättsförsäkring som tas
i anspråk, då är man givetvis också en egen sådan
part.

Statistik
Styrelsen har under år 2008 bytt ut den
gamla värmeanläggningen i fjärrvärmecentralen
till en helt ny sådan med bättre styr- och
reglerutrustningar. Det har gett goda resultat.
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Det ser man i diagrammet ovan, som visar att
den totala värmeförbrukningen för alla våra hus
var 632 mot 667 MWh för januari månad 2009
resp. 2008, dvs. cirka 5 % lägre vid en
graddagsjämförelse.
Det man ser i diagrammet nedan är att
februariförbrukningen har ytterligare minskat
med 5 % i verkligt jämförbara termer. Det verkar
som att det är en stabil minskning som har skett.

När man jämför några olika
värmeförbrukningar under t.ex. åren 2007-08
ser man, att den var 8 kWh/m2 eller 7 % lägre
för 2008 än för 2007:
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Statistik & Avtal
Tidningsinsamling

Omräknade februariförbrukningar

De finns på Segelflygsgatan 16 (garaget) och vid
Glidflyktsgatans vändplan. På behållarna står det
anvisningar om vad man slänger där. Följ
anvisningarna!
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Den totala årskostnaden för fjärrvärmen är
omkring 3 mkr. Om den nya anläggningen alltid är 5 %
effektivare, då sparar föreningen in cirka 75 tkr/år.
Med den nya styr- och reglerutrustningen kan
beräknas att lika mycket ytterligare inbesparas.
Elströmförbrukningen totalt sett var 25 kWh/m2
våningsyta. Det är ett lågt tal då alla byggnaders,
gårdars och hushållsförbrukningar ingår däri.
Vattenförbrukningen var drygt 3 % mindre under
2008 kontra 2007.
Hissarna kostar onödigt stora pengar för att
rycka ut med jourpersonal. Av totalt 47 st
utryckningar under 2008 visade det sig att vid 26 st
inget fel fanns. Dessa 26 st kostade uppemot 75 tkr
under 2008.
Alla medlemmar bör försöka att hålla koll på att så
få onödiga utryckningar som möjligt behöver ske.
Ibland kan de ske genom att rena busuppringningar
sker till larmoperatören. Försök därför att hålla
obehörigt folk borta från din trapp. Kontakta gärna
styrelsen om sådant är vanligt

Sophanteringen
Sopnedkast

I vår förening leds soporna bort i rör i marken med en
sopsug.
När du slänger dina sopor bör du alltid knyta påsen
så att den håller ihop. Det är också viktigt att du
stänger sopnedkastet ordentligt så att alla sopor sugs
bort.

Gamla mediciner

Miljörum och grovsoprum

De rummen finns i garaget och dit in kommer
du med ditt föreningskort. Där finns det
anvisningar på hur man slänger sina sopor. Ta dig
gärna tid första gången och läs på skyltarna så allt
hamnar rätt.
I miljörummet finns behållare för:
•
Brännbart
•
Icke brännbart
•
Metall
•
Wellpapp
•
Glas
•
Elektronik m.m.
Wellpapp har alltså tillkommit som en
sorteringssort till. Likaså kan man numer sortera
ut även lågenergilampor.

Grovsoprummet är bara till för stora
skrymmande saker och en behållare för el-avfall.
Till el-avfall räknas även glödlampor och lysrör
samt små apparater såsom mobiltelefoner,
rakapparater och hårtorkar.
Grovsoprummet är bara till för stora
skrymmande saker. Det är INTE tillåtet att slänga
vitvaror här (spis, kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin
o.s.v.) De ska lämnas tillbaka till återförsäljaren
eller till en av stadens återvinningscentraler
(ÅVC).

Farligt avfall

I kassan på ICA kan du låna nyckeln till det vita
metallskåp som står utanför vid parkeringen där
man lämnar miljöfarligt avfall, såsom färgrester,
lacknafta, limrester etc.
Web: startsida Æ BRF Segelflygaren Æ
Fastigheterna Æ Soprummen

Till apoteket lämnar du in gamla mediciner
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Information
Trappombud
Som nyinflyttad i föreningen får man information
och passerkort genom fastighetsförvaltarens
försorg samt uppmaning att gå in på föreningens
hemsida och läsa, vilken är oerhört innehållsrik.
Det som inte står där är hur reglerna ser ut för
tvättstugan i uppgången där du bor och hur er
gemensamhetslokal ska användas. Här måste vi alla
hjälpas åt men främst är det trappombuden som
får rycka in och berätta om vad man kommit
överens om.

Cykelförråd och cykelställ
Våra cykelförråd är fulla! Många glömmer
sina cyklar när de flyttar, andra glömmer
dem ändå.
Cykelställen på gårdarna är också en
uppsamlingsplats för hela cyklar och diverse
delar av cyklar. Vi ber därför alla tydligt
märka sina cyklar med namn, adress och
lägenhetsnummer. Cyklar och cykeldelar som
saknar uppgifter kommer att flyttas och
efter stipulerad tid slängas/forslas bort vid
varje vår- och höststädning.
Du som vill ha nyckel till cykelförråd
kontakta vår fastighetsskötare.

Förråds-/källargångar

En pekpinne, tyvärr!!
De flesta av våra förråd når man från
förrådsgångar. Dessa är inte tänkta som
extraförråd för någon! I de fall kartonger etc.
upphittas i förrådsgångar kommer de att plockas
bort och efter stipulerad tid slängas/fraktas bort.

Web: startsida -> Boendeinfo
-> Nycklar/passerkort

Nattvandra

För någon vecka sedan fick ni alla en inbjudan att
anmäla er för att delta i nattvandring. Ett sätt att
få en tryggare stadsdel att bo och växa i. För er
som har intresse att delta eller att få veta mer
kan kontakta skarpnäcksfältets fältassistenter.

Vaskrensare
Föreningen har inköpt en vaskrens till varje
uppgång, den förvaras på toaletten i
respektive tvättstuga. Hur man använder den
finns beskrivet på hemsidan. Tanken är att
man själv ska kunna åtgärda när det börjar
rinna dåligt ur vask och handfat.

Anna Bergman
Tel: 08-508 17 312
E-mail: anna.bergman2@skarpnack.stockholm.se
Sabine Aspholm
Tel: 08-508 17 313
E-mail: sabine.aspholm@skarpnack.stockholm.se
HU

Web: startsida -> Boendeinfo
-> Vaskrensare

HU

U

7(10)

UH

Information

Kalendarium

Rastningsförbud

Alla husdjursägare i föreningen ombedes ta sitt
yttersta ansvar att ej låta sina djur få göra
toalett inom föreningens område eller precis
utanför då vår förening ligger i direkt anslutning
till både skolor, dagis och gemensamma parker.

Här är en översyn över kommande möten och
aktiviteter som föreningen arrangerar fram till i sommar
mer info på webben vad varje möte innebär för dig.
Web: startsidan Æ Boendeinfo Æ
Aktiviteter Æ Möten

2009
U

Skulle husdjuret ändå göra toaletten inom
föreningens område, måste ägaren städa upp efter
husdjuret omedelbart. Skulle så inte ske, ser vi i
föreningen detta som en direkt skadegörelse. Då
både barn, föräldrar och övriga som har kontakt
med snö, gräs, lekparker och plantor, kan bli sjuka
eller smutsiga av denna avföring. Detta gäller alla
husdjur och all sorts avföring.
U

U

25 Mars (Onsdag)
18:45 ~ 19:00

Medlemsmöte (träffa styrelsen) i
föreningslokalen på Segelflygsgatan 18
U

U

19 April (Söndag)
10:00 ~ 12:00

Vårstädning
Mer information i trapphuset
U

22 April (Onsdag)
18:45 ~ 19:00

Medlemsmöte (träffa styrelsen) i
föreningslokalen på Segelflygsgatan 18
U

13 Maj (Onsdag)
18:00 ~ 19:00
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U

Årsmöte
Samling i Skarpnäckskyrka
U

Information

Dåligt utflöde i exempelvis köksavloppet
Om vattnet i t.ex. diskbänken inte rinner ut med god fart, då är det vanligen fråga om ett lättare
eller svårare stopp för utloppet från diskhoarna i någon del av avloppsrören under dem. Stoppet kan
också sitta enbart i vattenlåset.
För att enkelt och snabbt åtgärda det här problemet kan man använda sig av en vaskrens. Den som
hör till trappen är en enkel gummiklocka, som fungerar som en pump. Med den kan man även under en
helg få ordning på avloppsfel.
Om ni vill begagna sig av en sådan vaskrens, ska ni kontakta trappombudet. Då får ni fler tips än
som nedan anges, om hur och när den bör användas. Den ska förvaras i tvättstugans städskåp.
För att inte skapa nya problem måste ni följa instruktionerna här nedan.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Börja först med att kontrollera att alla skarvars rörmuttrar är ordentligt åtdragna. Om de
inte är åtdragna kan vatten läcka ut när pumpen ökar vattentrycket i avloppsrören. Dra åt
för hand vid behov.
Spola sedan i varmt vatten i bägge diskhoarna, minst med 1 decimeters höjd, så att den ena
hons vatten ger ett mottryck till pumpningarna.
Ställ ned gummiklockan över vattensilen i den ena hon och börja med att pumpa upp och ner
ett flertal gånger. Då trycks vatten ut i ledningarna under hoarna. I och med det trycks
smutsen i rören vidare i det (nästan) horisontella avloppsröret i betongbjälklaget. Ibland är
det även stopp där, vilket kräver många pumpningar för att trycka bort.
Smutsen ska successivt tryckas ut till den vertikala rörstammen, som finns i en trumma vid
sidan av köksbänken.
Låt därefter vattnet rinna ut av sig själv. Då ser man om stoppet har släppt eller inte.
Fortsätt till dess att vattnet rinner ut fortare än förut.
Har man lyckats helt rinner allt vatten i hoarna ut med en kraftig vattenvirvel.
Vid behov gör man om de här momenten flera gånger.
Det lönar sig att använda vaskrensen redan vid mindre stopp, så att inte stora
smutsavsättningar hinner bildas någonstans i avloppsrören.
Det går också att använda den för ett tvättställ. Där är det normalt bättre och lättare att
ta isär vattenlåset, för oftast finns stoppet där.
Lyckas man inte själv att rensa avloppet, då ska man under den första vardagen därefter
naturligtvis anmäla felet till fastighetsskötaren.

Observera att underhållsansvaret, med att bl.a. hålla alla synliga rör och rördelar fria från smuts och
därmed förhindra stopp för avloppsvattnet, hör till ägaren av bostadsrätten. Detsamma gäller för
golvbrunn i bad- och duschrum.

Web: startsida -> Boendeinfo -> Vaskrensare
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Information
Styrelsen
Ordförande: Håkan Axberg
v.ordf:
Gunnar Maxe
Sekreterare: Eva Tillman
Lokalansvarig: Dick-Einar Larsson
Ekonomi:
Håkan Schildt
Ekonomi:
Barbro Perivolaris
Strategi:
Björn Östman
Avtal:
Staffan Lindqvist
Teknik:
Nick Perivolaris
Teknik:
Dick-Einar Larsson
Teknik:
Leif Söderström
Information: Christer Ahrlind
Ledamot:
Attila Kriss

HSB
Glidflyktsg. 6
Glidflyktsg. 6
Segelflygsg. 22
Segelflygsg. 27
Uppvindsg. 2
Skarpn Allé 35
Segelflygsg. 20
Uppvindsg. 4
Skarpn Allé 35
Segelflygsg. 27
Segelflygsg. 37
Segelflygsg. 31
HSB

Administrativ förvaltning
Administrativ förvaltning
Lägenhetsadministration
Hyresredovisning

08
08
08
08

785
785
785
785

3290
3348
3441
3458

HSB Stockholm
08 785 3950
tisdag och torsdag 09:00 ~ 13:00
HSB Medlemsrådgivning i juridiska ärenden
Vardagar 11:00 ~ 13:00
08 785 3636

Securitas Störningsjour

Styrelsens kontaktnummer
073 - 554 2748 (ordförande)
073 - 554 2768 (lokalansvarig)

08 657 7100
010 471 1000

E-post
1: styrelsen@segelflygaren.org
2: forslagsladan@segelflygaren.org
3 förnamn.efternamn@segelflygaren.org

Förvaltning
FSS och Felanmälan
08 657 9090
Vardagar Kl:08.00 ~ 16.00 övrig tid telefon svar
E-post: felanmälan@fss.se
Övrig tid (journummer)

Anmäl felparkerad bil till
Stockholms Stads Drift Central
08 651 0000

08 187 000

Nästa ordinarie nummer
Kommer i juni. Till dess hänvisas du till hemsidan
www.segelflygaren.org där de senaste nyheterna
kan inhämtas.
HU

UH

Tv, Bredband och Telefoni
ComHem
Tel: 0771-55 00 00
Bredbandsbolaget
Tel: 0770 777 000
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Ansvarig utgivare:

Håkan Axberg

