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Rondellen

Sickla Stationshus

Arbetet med rondellen och gården fortskrider
långsamt under sommaren och tar ny fart framåt
augusti. Frågor angående arbetet ställs till Brf
Alphyddans Ros. Frågor gällande återställande av
gräsytor och marken närmast våra fastigheter kan
ställas till Peter och Edit i Brf Tallkronans styrelse.

Inom kort kommer det att finnas en
namninsamlingslista ang synpunkter på höjden på
det planerade Sickla Stationshus. Vi uppfattar det att
det planerade Stationshuset kommer att skymma och
skugga husen i vår förening. Listan kommer att
finnas i din port.

Trappan mellan port 47 och 53 renoveras i samband Läs mer om planerna för Sickla på www.nacka.se/
med garagerenoveringen. Det läckte in vatten i
Planhandlingarna finns även tillgängliga på
garaget från trappan.
biblioteket i Dieselverkstan i Sickla.
Styrelsen vill uppmana alla medlemmarna att lämna
enskilda synpunkter till kommunen ang bygget av
Bergvärme
det planerade ”stationshuset”.
Tyvärr har några underentreprenörer inte följt
Eventuella synpunkter på planförslaget ska
bestämmelser om arbetstider trots styrelsens och
skriftligen ha kommit in till kommunen senast den 8
avtalets riktlinjer och arbete har förekommit under
januari 2020.
helger o kvällar. Arbetet har dock gått fortare än
planerat och arbetet utvändigt närmar sig slutet nu.
Hjälp med elarbeten
Nu återstår installationsarbete i fastigheten till ca
Nacka Drift förmedlar gärna kontakt till elektriker
september innan bergvärmen kan dras igång.
för medlemmar som behöver ha eljobb gjort i sin
lägenhet. Kontakta Nacka Drift för detta.
Radiatorventiler
Arbetet med att byta radiatorventiler görs v33 - v34
Port 45: 10/, 11/8 och 12/8
Port 47: 13/8, 14/8 och 17/8
Port 41 och 43: 18/8 och 19/8
Port 53 och 55: 20/8 och 21/8
Luftning och injustering görs under v36
Om du vet att du inte kommer att vara hemma
lägger du nyckel i nyckelboxen i port 47 en trappa
ned. Märk nyckel med namn och lgh nr.

Felanmälan
Du vet väl att du kan göra felanmälan på Nacka
Drift & Skötsels hemsida, nackadrift.se

Kontakt

Frågor gällande teknisk förvaltning ska i första hand
skickas till Nacka Drift. För generella frågor eller
funderingar till styrelsen kan man lämna brev i
brevinkastet på våning ”S” i 45:an eller maila till
brf.tallkronan45@gmail.com. Man kan även besöka
Cykelrensning
föreningens hemsida www.brftallkronannacka.se där
Cykelrensningen är genomförd. Saknar du din cykel
det utöver att läsa information om föreningen även
efter detta kontaktar du Nacka Drift som har
går att göra felanmälan, ansöka om ombyggnation,
cyklarna i förvar ett tag.
anmäla vattenskada samt läsa Kronbladet.

Grovsopor

Styrelsearbete

När du slänger saker i grovsoporna så vik ihop eller
Du som är intresserad av styrelsearbete vet väl att du
platta gärna till det du slänger så det inte tar så
när som helst kan kontakta valberedningen och
mycket plats. Vi betalar hämtningen i volym och det
anmäla ditt intresse!
blir onödigt dyrt om det är för mycket luft i kärlet.
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