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Ny styrelse 
På stämman 14 november valdes en ny styrelse – se baksidan för kontaktuppgifter. 

NYTT! Digital kö till parkeringar och extra förråd 

Från och med nu kommer HSB att hantera köerna till: 

garage, p-plats med motorvärmare, MC-förråd samt extra förråd. 

Står du redan i kön har du fått ett brev med instruktioner. Kön är flyttad till HSB och du behåller 

din kötid. Saknar du brevet, kontakta info.brfsmaragden@gmail.com.  

Men du måste anmäla för vilka platser du är intresserad av. Det görs på www.hsb.se, där du 

loggar in med bank-id. Här finns instruktioner hur det fungerar.  

Du måste själv vara aktiv och markera vilka platser du är intresserad av. Även uppsägningar 

sköts digitalt. 

Platser med laddning för elbil hanteras tills vidare av styrelsen, 

parkering.brfsmaragden@gmail.com. 

Tack alla som återvinner sitt matavfall och sorterar sina sopor!  

Visst kan vi göra det ännu bättre! 

Framför allt vad gäller våra RESTAVFALL, vilket är det kostsammaste att tömma. 

Fortfarande slängs dessvärre väldigt mycket osorterat.  

Restavfall är till exempel: 

Sanitetsprodukter, blöjor, plåster, tandtråd, tops, bomull, våtservetter, servetter, 

dammsugarpåsar, post it-lappar, tejp, kuvert, tuggummi, kol, stearinljus, kattsand, snus och 

annan tobak.  

Vårt Restavfall borde numera vara minimalt, om man inte har blöjbarn förstås.  

Inför julen 

Inför och under julen ökar antalet förpackningar. Platta därför gärna ihop dem för att vi 

ska kunna nyttja våra behållare maximalt. 

Testa din brandvarnare: Det är viktigt att du testar att din brandvarnare fungerar. 

Batterierna byter du själv. Är brandvarnaren trasig – felanmäl till HSB.  

Gamla julgranar: Efter julen kan du lägga din gran bakom Ormingeringen 13c, nära 

Ormingeringen vid trädgårdsavfallet. Vänligen lägg inte uttjänta julgranar på andra ställen. 

Nya avtal på garage, mc-förråd samt extra förråd 

Du som fått ett nytt avtal att skriva på – lägg det i föreningens brevlåda vid tvättstugan 

Ormingeringen 15 då det är påskrivet. 
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