VAD VET DU OM BRF SJÖTUNGAN, OM TYRESÖ, OM JA LITE AV VARJE?

Det är enkelt och svårt. Men tippa 13 rätt och vinn fin fina priser.
Senast den 15 januari 2017 vill vi ha ditt svar. Svaret lägger du i brevlådan vid
styrelselokalen M102A
Av de som har flest rätt (helst 13) drar vi tre vinnare som har fina priser att hämta.
Frågorna handlar om Sjötungan, Tyresö och lite annat med anknytning till oss.
Tips: hemsidan och länkarna som finns där är en bra källa för information.
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På senare år har vi byggt om lokaler och fått fler lägenheter. Hur många lägenheter har vi
nu i Sjötungan. 1) 599 st X) 604 st 2) 607 st
Vi fortsätter med lägenheter. I föreningen har vi ungdomslägenheter. Hur gammal kan man
vara för att få bo där? 1) 18-27 år X) 20-29 år 2) 21 - 28 år
Du har frågor om din hyresavi. Vem kontaktar du?
1) Ringer en vän X) FSS Fastighetsservice 2) HSB ServiceCenter
Oj, oj. I julbrådskan gick ett dricksglas och en kaffekopp sönder. Var slänger du dem?
1) Bland glasförpackningar i soprummet X) I hushållsoporna 2)I grovsoporna
Ditt bilbatteri har lagt av. Du tänker ställa det i grovsoprummet. Men nej, nej, nej, var ska
du i stället göra av det? 1) Lämnar det till KLC Petterboda X) Ställer det utan för grovsoprummet när ingen ser 2) Ställer det i källargången så får någon annan fixa bort det.
Farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Vad av dessa är farligt
avfall och ska lämnas till kretsloppscentralen 1) Målarfärg X) Grammofonskiva 2) Stålull
Alla älskar att bo i Tyresö, innevånarantalet ökar stadigt. Men hur många är vi som bor i
Tyresö (2015). 1) ca. 43.000 X) ca. 55.000 2) ca. 46.000
Mellan hus 42-44 och 52-54 kommer det att planteras. Ja, vad kommer att planteras?
1) Rhododendron buskar X) Kaktusar 2) Fruktträd
Vi har 8 st. miljöhus för hushållssopor i föreningen. Hur är de öppna?
1) Alltid, med tag X) 7.00-19.00 med tag 2) 24.00-7.00 med tag
Alla vet att vi har ett fint gym. Vad är den låga avgiften per månad?
1) 50:-/person X) 50:-/familj 2) 75:-/familj och 2 barn
Gästlägenheten. Vår underbara och populära. Hur många finns det sängplatser för?
1) 4 st X) 6 st 2) 8 st
Vi har tre stycken fristående tvättstugor i föreningen. Under vilka tider får du tvätta?
1) 7.00-21.00 X) 6.00-22.00 2) dygnet runt
Vilket år stod alla hus färdiga i Sjötungan? 1) 1967 X)1968 2)1969
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Namn:
Myggdalsvägen nr:

Lägenhets nr:

Telefon dagtid:
Vill du inte klippa sönder tidningen. –Gör en kopia eller skriv av.
Alla får deltaga utom styrelsen och anhöriga till styrelsen.
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