
Expeditionen 

 

Fastighetsskötaren Zaher Mirza har arbetstid vardagar mellan  

kl 8.00 – 12.00 

 

Expeditionen är öppen vardagar 09-10 för felanmälan, 

nyckelbrickor och nycklar.  

 

 

På andra tider än ovanstående görs felanmälan på  

tel: 08 – 531 75 056  eller genom att lägga en lapp i 

brevlådan på expeditionen, Albyvägen 13, nb 

 

Felanmälan kan också göras på hemsidan www.albyhus3.se 

 

Vid akuta problem, t ex vattenläcka kontaktas Riksbyggens  

Jour 0771 860 860 

 

Vid störningar efter 22.00 ring  

Störningsjouren 08-568 214 00 

 

 
 

Riksbyggens Bostadsadministration 

Har du frågor som rör överlåtelser, hyresavier, anstånd, 

autogiro, parkeringsplatser m m ska du ringa 0771-860 860. 

Eller gå in på www.riksbyggen.se, där finns mycket bra 

information. 
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COVID-19 vaccinering pågår för fullt 

Och myndigheterna säger att vi kommer att få en ny våg av 

smitta i höst. Bästa sättet att förhindra smitta är att ta vaccinet,  

hålla avstånd och visa hänsyn till grannar och andra 

medmänniskor.  

 

Soprummen 

Nu under sommarvärmen har det märkts hur 

dåliga vi är på att paketera våra sopor. Stanken 

i soprummen har varit förskräcklig. Det beror 

bl.a. på att soppåsarna har varit trasiga och 

läcker.  Att de kastats/ställts på golvet eller 

bara slängts utan påse i sopkärlet. Kattsand 

och blöjor ska läggas i påse som försluts väl. 

Använd gärna dubbla soppåsar till sopor som 

rinner och sopor som är illaluktande 

 

Grovsoprummet 

Det har blivit ändrade tider för grovsoprummet.  

Samfälligheten har beslutat att grovsoprummet är öppet  

06.00-18.00.  

 

Att slänga färg, bildelar, däck, bilbatterier, byggavfall eller 

hela bohag i grovsoprummet är inte tillåtet! Sådant 

ska köras till SRV återvinningen i Fittja på Hallundavägen 4. 

 

Till våra boende  

Återvinningscontainrarna vid garaget är till för tidningar, 

pappersförpackningar, plastförpackningar, metall, glas och 

batterier. Det som inte går in i kärlet ska inte ställas utanför. 

Kärlen är inte till för möbler, madrasser, kläder, matvaror och 

annat smått och gott. Kärlen står på kommunens mark och det 

är FTI som sköter tömningen.  

Nu är det dags för kräftskivor, 

Ska du ha kräftskiva hemma kom ihåg att informera grannarna 

och att det ska vara lugnt efter 22.00. 

Lägg skalen i dubbla soppåsar. Påsar som läcker är inte bra, det 

blir fläckar i korridorerna och i hissarna och illaluktande sopor är 

inte trevligt i soprummen.  

 

Nu är det skönt att vara på terrasserna 

Men tänk på att trots att grillen står på terrassen, är 

det stor brandfara. Det behövs bara lite glöd på den 

torra gräsmattan för att det ska ta eld och en stor 

katastrof kan inträffa. Ha vattenslangen i närheten. Ett 

stort tack till alla er som varit på terrasserna. Det har i 

regel varit städat och snyggt, och det gäller alla tre fastigheterna. 

Markiserna är ju lätta att veva upp och ner genom fjärrkontrollen 

som är placerad inomhus vid dörren. 

 

Hur ska vi bära oss åt i hissen? 

I 11:an har vi en trasig hiss-spegel. Den förstördes pga att någon 

var oförsiktig vid flytten av inredning. Ny spegel är beställd och 

ska sättas in efter semestertid. 

OBS! Inga kundvagnar eller pallburar får tas med i hissen. 

 

Förråden 

I de individuella förråden får inte kyl-och-frys kopplas in. Våra 

elledningar är inte dimensionerade för det och det kan orsaka 

kortslutning med risk för brand. Det kan också, vid elavbrott, 

orsaka avfrostning med vattenskada som följd. 

 

Ha en fortsatt trevlig sommar  
och fortsätt hålla avstånden 

Önskar styrelsen  


