BRF Sjukhuset 3 - Mörbylund 23-27

Bra att veta !
Styrelsen (mail): info@brfsjukhuset3.se
Styrelsen (brevlåda): Föreningslokalen MBL 25, plan 2 i gången mot baksidan
Årsavgift, hyra och elräkning: www.hemochfastighet.se (kontakta styrelsen för behörighet
att logga in) eller ring 08-429 80 02 kl 09.30-11.30
Hemsida: www.sjukhuset3.bostadsratterna.se
Facebook: Trivsel i Brf sjukhuset 3
Trivselgrupp: trivselgrupp@googlegroups.com
Valberedning: Information om valberedningen finns på anslagstavlan i porten.
Hemförsäkring – Se till så att du har hemförsäkring och tillägg för bostadsrätt.

Viktigt att sortera rätt och resursnålt!
Soputrymmen på plan BV (ej hushållssopor)
 Grovsoprum – Isärtagna möbler, plastlådor mm som få plats i boxarna
 Papper och kartonger (hopvikta)
 Plastförpackningar i plaståtervinningen
 Glödlampor och lysrör i särskild behållare
 Smålelektronik i särskild behållare
 Batterier och lampor i behållarna på väggen.
 Metallförpackningar i särskild behållare.
Organiskt Matavfall i papperspåsar som slängs i gröna vagnarna på gaveln. Nya
papperspåsar erhålls gratis från föreningen.
 Glas slängs i glasigloon nere vid OT-center
 Färg och lösningsmedel samt större möbler och tv-apparater mm kan lämnas vid
speciella återvinningsstationer eller till kommunens ”Farliga Avfallsbil och Grovis”
som kommer vissa tider till parkeringen vid OT-center. Information om datum finns
på kommunens hemsida, på anslagstavlan i portarna och vid grovsoprummet.
 Byggsopor ansvarar du själv för att transportera till en återvinningsstation.
Tvättstuga på plan 1 (port 23) med elektronisk bokning utanför tvättstugan.
Cyklar i källaren: Kontakta Trivselgruppen för märkning.
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Felanmälan
Felanmälan i allmänna utrymmen : exempelvis dörrar, lampor,
tvättstuga, vatten, värme, ventilation samt ändringar i portregister,
namnskylt på dörren samt porttelefon.
Fastighetsskötare CEMI
Telefon
Kl 07-16 vardagar
Internetanmälan
Dygnet runt

0774-400 990
http://cemi.se/kontakt/cemi-felanmalan/

Hissar
Nacka Hiss

Dygnet runt

020-41 80 00

Dygnet runt

08-5012 20 10

Kl 08-22

0770-777 000

Internet
Stockholms Stadsnät

Kabel-tv
Bredbandsbolaget

Jourservice (akuta fel)
Dygnet Jour

Vardagar kl 16-07
Helger dygnet runt

08-18 70 00

Den som ringer jourservice för fel som inte kräver omedelbar åtgärd, t ex mindre stopp i
avlopp, mindre elfel, dropp från kran eller sönderslaget fönster mm får själv betala
kostnaden för jourutryckningen.
Bostadsrättsinnehavare får betala för felanmälan och arbeten som rör den egna
lägenheten samt kostnad för onödig jourutryckning.

