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Så lackar det mot jul igen! 
Första advent var vi några tappra 
som samlades för att tända vår 
magnifika gran. Visst är den maf-
fig och passar på den finaste 
gården i hela stan… 
 
Inbrott i förråd och garage 
Nu gäller det att hålla ögonen 
öppna, för tyvärr har vi haft in-
brott både i källarförråd och bilar i 
garaget.  
Kanske hänger det ihop med in-
flyttningen i föreningen på andra 
sidan Tegelviksgatan.  
Inbrott av olika slag brukar led-
samt nog följa med när nya hus 
tas i bruk. 
Vi råkade lika illa ut när våra var 
nya… 
Ser du något som verkar lurt 
försök att ringa polisen, försök 
inte att ingripa själv – särskilt om 
något sker i garaget.  

Fråga gärna däremot om vem 
vederbörande söker, om någon 
vill följa med dig in genom porten. 
Nu ställs vår grannsamverkan på 
prov! 
Har du råkat ut för inbrott, bör du 
göra polisanmälan, om inte annat 
så för att hjälpa polisen att lägga 
pussel. 
 
Ny granne 
En ny granne hälsas välkommen 
– Lia Uutma i lägenhet 717.  
 
Växtavfall 
Du kan bara tömma gammal 
krukväxtjord, när den gröna con-
tainern finns på plats i ”kompost-
hagen.”  
De växter som finns i den tempo-
rära rabatten, står där bara över 
vintern och är ingen kompost.  
 
Efter jul blir du av med julgranen i 
samma container – inte i sop-
rummet. 
 
Sopsortering 
Tänk vidare på hur du sorterar 
dina grovsopor. Det är absolut 
förbjudet att ställa möbler och 
annat stort avfall på golvet i 
soprummen. Allt stort avfall ska 
slås sönder så att det får plats i 
de gröna containrarna.  



Observera att en av dem är 
avsedd för sådant, som ej är 
brännbart.  
I lådan för elektroniksopor ska vi 
heller inte finna bastkorgar eller 
plastflaskor. …(!)  ja var och en 
förstår. I denna låda läggs bara 
mindre elektronik – inte dataskär-
mar, skrivare el. dammsugare 
 
All hantering av sopor på fel 
ställe kostar föreningen många 
onödiga kronor. Ett bra nyårslöfte  
är att tänka sig för innan man 
lämnar sitt avfall! 
 
Boende på Tegelviksgatan 61-69 
och Tengdahlsgatan 41-49 ska 
utnyttja grovsoprum/återvinnings-
rum på Tengdahlsgatan 47. 
 
Boende på Tegelviksgatan 55-59 
och Nackagatan 14-22 ska ut-
nyttja återvinningsrum på Nacka-
gatan 18 eller Tegelviksgatan 59. 
OBS!  Soprummet vid Tegelviks-
gatan 59 har inte plats för grov-
sopor (gamla möbler, kartonger 
m.m), dessa blir du av med i 
rummet vid Nackagatan 18. 
 
Brandvarnare 
Alla boende i vår förening har fått 
en första avisering om den kom-
mande monteringen av brandvar-
nare.  
För att monteringen ska gå så 
smidigt som möjligt, försök att 
passa den tid som aviseras för 
arbetet i din lägenhet. 
 
 
 

Miljöenkät 
I början av det nya året får vi alla 
en enkät från Stockholms Miljö-
fövaltning rörande vår inomhus-
miljö. 
Låt den inte bli liggande utan be-
svara den snarast. Närmare an-
visningar finns bilagt i enkäten. 
 
Cykelställ  
Många boende har noterat att 
sofforna vid trappan från Tegel-
viksgatan är borta. Anledningen 
är att sofforna ofta används av 
förbipasserande med oljud och 
nedskräpning som följd.   
På ena sidan kommer till våren 
i stället ett cykelställ att placeras.  
 
Stämman 
I mellandagarna får alla med-
lemmar kallelse till förenings-
stämman. Samtidigt anslås in-
komna motioner och styrelsens 
förslag till beslut. Välkomna till 
stämman den 16 januari 2003 i 
föreningslokalen Pumpan vid 
Vintertullen! 
 
God Jul 
God  Jul och Gott Nytt år 2003 
och styrelsens stora tack till alla  
trevliga medlemmar i brf Ham-
marby Strand!  
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