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Festkommitté sökes! 
Styrelsen undrar om det finns några i föreningen 
som kan vara intresserade av att ordna 
föreningsgemensamma fester och tillställningar. 
 
Laddstolpar – litet intresse 
Vi frågade om intresset för möjligheten att ladda 
elbil i föreningen. Bara en handfull boende har hört 
av sig, vilket ger oss en tro på att intresset finns för 
framtiden men att behovet i nuläget är litet. Vi 
utvärderar olika alternativ då vi är övertygade om 
att behovet kommer, och då ska vi vara beredda. 

Nästa år byter vi hissar 
Vi har nu kommit ganska långt i upp- 
handlingen av hissentreprenad inför 
vår omfattande hissrenovering nästa 
år. Styrelsen ska inom kort träffa tre 
hissfirmor vi har valt att gå vidare 
med. Vi kommer att informera mer 
i god tid innan det är dags, så att den 
som behöver har möjlighet att ordna 
annat boende under den period 
hens hiss ska bytas ut. Arbetet med 
varje enskild hiss beräknas ta högst fyra till fem 
veckor. 
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Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 

 



postadress:     expedition: 

Box 162     Tornérvägen 11 B 

177 23 Järfälla 

Miljöhusets öppettider minskas kraftigt 
Det är jättetråkigt, men eftersom vi inte lyckas komma 
tillrätta med problemen med felaktig källsortering och 
dumpande av diverse sopor vid miljökärlen måste vi nu 
ta till åtgärder. 
Från den 1 november kommer miljöhuset enbart att 
vara öppet på lördagar kl. 12-16. 
Med begränsat öppethållande hoppas vi att många 
kommer samtidigt och på så vis också kan hjälpa de 
medlemmar som inte förstår hur det går till. 
 
Saker i trapphusen 
Vi påminner om att det inte är tillåtet att förvara cyklar, 
barnvagnar och liknande i trapphusen. Allt som finns i 
trapphus, som man kan snubbla på eller fastna i, kan 
vara en fara av utrymningsskäl. 

Hyra av parkeringsplats höjs 
Från årsskiftet höjs månadsavgiften för att hyra 
parkering i föreningen till 305 kronor per månad. Det 
nya hyresavtalet innefattar ett tillägg som innbär en 
möjlighet till en årlig indexhöjning. I enlighet med 
årets stämmobeslut kommer ett antal hyresgäster att 
sägas upp och det gäller de medlemmar som inte 
fyller de hyresvillkor som beslutades på stämman. Du 
kan också läsa mer på hemsidan. 
 
Mys med ljus 
Nu kommer vi närmare och närmare den mörka 
årstiden då det är mysigt med tända ljus. Vi påminner 
om att levande ljus aldrig ska lämnas utan uppsikt. 
Det är faktiskt till och med olagligt att lämna 
brinnande ljus utan tillsyn. 
Kontrollera att din brandvarnare fungerar! Du 
som inte har en kan till ett förmånligt pris få 
hjälp av HSB att få en ny uppsatt. Läs mer om 
detta erbjudande (som nu har förlängts ända 
fram till jul) på vår hemsida! 
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Ordföranden har ordet: 
I dagarna är det precis ett år sedan lantmäteri-
förrättningen för fastigheten Tornérparkeringen 
inleddes och den är ännu inte klar. 
Rykten och omständigheter tyder på att Riksbyggen 
valt att lägga projektet på is. Bra för oss tycker jag. 


