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Kvartersnytt!
för oss i Brf Hägerstenshamnen nr 2

2007-03-03

Det hot om en tillfällig bussgata mellan Instrumentvägen och Selmedalsringen som har
hängt över oss sedan i höstas har nu tyvärr blivit än mer påtagligt. Trots att vi ansåg att vi hade fått
gehör för de protester vi tillsammans med andra föreningar framförde i oktober har nu exploateringsnämnden beslutat att ge Exploateringskontoret *) i uppdrag att genomföra en temporär bussgata mellan
Selmedalsringen och Instrumentvägen på den befintliga gång- och cykelvägen. Man har antagit att
lösningen behövs under en period av ca 1,5 år.
I ett nytt brev till stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen har brf 2 framfört som medborgarförslag att
en utredning skall göras för att utröna om enkelriktning av trafiken Jakobsdalsvägen-Instrumetvägen
kan ge bättre trafiksäkerhet samt att smittrafik av obehöriga fordon effektivt måste hindras genom t ex
uppsättning av bommar. I förslaget ingick även krav på uppsättning av trafikövervakningskameror.
Ärendet kommer att behandlas på stadsdelsnämndens möte torsdagen 22/3 kl 19.00. Mötet kommer att
föregås av en frågestund som börjar kl 18.00. Mötet hålls i lokalerna på Skridskovägen 9 , Västertorp.

Paul

Huvudkranar i lägenheter

Sopnedkast

I varje lägenhets badrum och extra toalett finns
avstängningskranar för varmt och kallt vatten. De
är tänkta att användas vid vattenläckage eller byte
av kranar i lägenheten. Dess funktion är således
viktig.
Med stor säkerhet har dessa inte använts under alla
år sedan vårt hus byggdes.
Därför rekommenderar underhållsgruppen att
medlemmarna bör ”motionera” dessa för att
säkerställa att de inte kärvar ihop. För att
stänga/öppna dessa kan behövas en del handkraft.
Underhållsgruppen kommer att kontakta varje
medlem för att fråga hur det gått.

Tyvärr fortsätter vissa medlemmar att slänga
grovsopor som kartonger och glas i
sopnedkastet.
Förutom att det kan bli stopp i nedkastet kan
denna typ av sopor kila fast sig i sopkarusellen i
soprummet med följd att sopor sprids ut över
golvet eller att karusellen går sönder med dyra
reparationer som följd.
Medlemmar som har svårt att göra sig av med
grovsopor ombedes att kontakta någon i
underhållsgruppen för råd.

underhållsgruppen

Tvättstugan
Tomma tvättmedelskartonger och sköljmedelsflaskor skall lämnas till återvinningsstationen i
t ex Axelsberg och inte i sopkorgen i tvättstugans toalett. Ingen i föreningen är utsedd att
ta hand om andras sopor.

underhållsgruppen

Städning av trapphus i port 21
Ett tack till Annikki och Aris Bal som har
skänkt en dammsugare för trapphushusstädning
i nr 21.
Den finns i städskrubben på entréplanet. Kan
naturligtvis användas för städning av alla plan.

Portombud i 21’an

underhållsgruppen

Nybygge i Örnsbergsområdet
I korsningen
Jakobsdalsvägen/Örnsbergsvägen
skyltas nu om att det skall byggas ca 70
bostadsrättslägenheter.

*) Exploateringskontoret
ansvarar för stadens markförvaltning,
exploatering och genomförande av de planer som
rör den fysiska miljön.

