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Hej Grannar!
SAKNAR DU DIN CYKEL? De cyklar som inte vara märkta rensades bort från
cykelrummen i höstas. De utrensade cyklarna finns kvar till och med den 31:a januari,
därefter kommer de att lämnas till återvinning. Om du saknar din cykel kontakta
Föreningskontoret snarast, så får du hjälp att komma åt cyklarna.
GROVSOPOR som du inte får slänga i föreningens soprum kan du nu få hjälp med! Mot
en självkostnad hjälper Föreningskontoret dig med att forsla bort stora vitvaror, bilbatterier,
bildäck, byggavfall med mera till kommunens kretsloppscentraler.
FÖRENINGSKONTORET kan hjälpa dig med frågor rörande ditt boende.
Besöksadress: Henriksdalsringen10, i gula huset på innergården.
Öppettider: Mån-, tis-, tors- och fredagar kl. 7:30-13:30 och onsdagar kl. 16:30-19:30.
Telefonnummer: 08-640 45 45 E-post: foreningskontoret@gmail.com
SKADOR ORSAKADE AV SPRÄNGNINGAR I BERGET ska åtgärdas av Stockholm
Vatten och Avfall, SVOA. Om du drabbats så anmäl det till vår förvaltare,
info@spetsudden.se som anmäler vidare till SVOA vilka återkopplar till anmälaren.
Våra bostäder på Henriksdalsringen fyller 50 år. För att fira detta och för att förbereda
framtiden letar vi efter en eller flera frivilliga för att vara delaktiga i dessa processer:
FESTKOMMITTÉ Samtliga bostadsföreningar på Berget kommer att arbeta tillsammans
med planering och genomförande. Denna process börjar nu och Brf Henriksdalshöjden
letar efter en eller flera frivilliga för att hjälpa till. Känns det intressant? Vänligen meddela
Charles Perring Tfn 070 282 74 23.
FRAMTIDSGRUPP 50 år redan, hur är det med de kommande 50 åren?
Byggnaderna och marken kring Henriksdalsringen har varit densamma sedan 1970 men
staden och samhället har utvecklats väsentligt sedan 1970. Vi kommer snart att behöva
underhållsrenovera våra byggnader. Detta ger oss ett unikt tillfälle att anpassa våra hem till
2070-talet genom att höja byggkvaliteten och göra dem klimatsmarta. Processen börjar nu
och vi letar efter en eller flera representanter för att hjälpa oss att drömma om
framtiden. Samtliga bostadsföreningarna på Berget samarbetar även i denna grupp.
Intresserade medlemmar uppmuntras att höra av sig till Charles Perring Tfn 070 282 74 23
om du vill vara med och påverka vårt område.
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