Nyhetsbrev 9, 2016

God jul och Gott nytt år!
Julhelgerna står för dörren och vi vill passa på att önska alla medlemmar i föreningen en riktigt
God jul och ett Gott nytt år med årets sista nyhetsbrev.

Kanalförändringar hos Bredbandsbolaget
Från den 8 december ingår Kanal 5 HD, Kanal 9 HD, Kanal 11 HD, TV12 HD, Eurosport 1,
Eurosport 1 HD, Discovery Channel och Discovery Channel HD i grundpaketet T‐1 Bas.
Investigation Discovery läggs till som valbar favoritkanal i kanalpaketet T‐2 Flex och kommer att
ingå i T‐3 Stor. Om du har en tv‐box behöver du starta om boxen för att få tillgång till de nya
kanalerna.

Här kan du återvinna julgranar och julkartonger
När julen har dansats ut kan julgranarna fortsätta att värma Stockholm. De julgranar som
lämnas in till återvinningscentralerna blir till biokol. Läs mer på www.stockholm.se om var det
finns återvinningsplatser för julgranar.
Ytterligare ett tips så här i juletid är att platta till kartonger innan de läggs i återvinnings‐
rummen, annars blir det snabbt fullt. Presentpapper, klisterlappar och snören läggs i soppåsar
och slängs i vanliga nedkastet för restavfall.

Utbyggnaden av tunnelbanan
Du har säkert läst och hört om utbyggnaden av tunnelbanan från Södermalm och genom
Hammarby sjöstad som beräknas starta 2018. Två stationsentréer planeras som berör
Hammarby sjöstad, en mot Mårtensdal och en mot Lumaparken. Utfarten för arbetstunneln
planeras få sin utfart på den tomma tomten öster om Upplands Motor på Hammarby Fabriksväg.
Under byggtiden kommer visst buller och stomljud i fastigheterna som finns över eller i
närheten av tunneln att märkas. Kring Lumagatan kommer störningar att förekomma för boende
och trafik, främst under tiden när t‐baneuppgången vid Luma byggs. Om du vill veta mer så finns
all aktuell information om utbyggnaden på nyatunnelbanan.sll.se. Sjöstadsföreningen publicerar
dessutom löpande information på www.sjostadsforeningen.se.
Vi hoppas att du får en härlig jul, ett fint nyår och förhoppningsvis också några sköna lediga
dagar under julhelgerna!
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