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Driftavbrott bredband 5 november 

Natten mellan torsdag och fredag (5/11) klockan 

00.01-06.00 kommer vårt bredband omfattas av ett 

driftsavbrott. Orsaken är underhållsarbete i 

Stokabs stamnät. Förutom bredband påverkas även 

porttelefon, ip-telefoni och ip-tv av driftsavbrottet. 

TV från Tele2 kommer att fungera under avbrottet. 

Kontaktperson är P-M Andersson, 070- 324 64 16.  

Årsstämma 22 november 

Föreningens årsstämma genomförs i Årsta Folket 

hus måndagen den 22 november klockan 19.15. 

Kallelse är uppsatt på anslagstavlan i våra entréer 

och årsredovisning kommer delas ut till alla 

medlemmar. De medlemmar som anmäler sig till 

stämman erbjuds förtäring efter stämman.  

Kontaktperson är Johan Sangell, 070-832 25 57.  

Byte av källardörrar  

Arbetet med byte av våra källardörrar är planerat 

att genomföras under vecka 49. Under den tid 

dörren byts är möjligheten till passage begränsad. 

Vänligen respektera arbetet som pågår. 

Kontaktperson är Christian Ernst, 073-623 09 70. 

Cykelstölder och inbrottsförsök 

Dessvärre fortsätter stölderna av cyklar runt våra 

hus och inbrottsförsöken i våra hus. Ett förbättrat 

brytskydd har nu monterats på våra entrédörrar.  

Positivt är att rådighet från medlemmar har lett till 

att ett par cykelstölder har undvikits. Vid pågående 

brott eller cykelstöld, larma 112. Hjälp till med att! 

 Var uppmärksam. 

 Fråga okända om du kan hjälpa till. 

 Släpp inte in någon du inte känner igen. 

 Alltid låsa källardörren efter dig. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21 

Tider för renovering 

Renovering där arbete med maskiner eller slag är 

en del av arbetet får ske vardagar 7.00 till 19.00 

och lördagar 10.00 till 18.00. Under övriga tider 

och på söndagar får arbetsmoment som inte låter 

pågå, exempelvis målning. 

Kontaktperson är Micael Erixon, 070-812 66 21 

Våra tvättstugor 

Våra tvättstugor är en fantastisk och uppskattad 

resurs. För att tvättstugorna ska kunna fungera 

som resurs måste alla följa de regler som finns 

uppsatta i tvättstugorna och ska städa tvättstugan 

efter använd tvättid. 

Kontaktperson är Joakim Groth, 076- 695 43 44. 

Ändringar i tv-utbudet 

Tele2 informerar om att TV6 utgår från 

föreningens tv-utbud den 31 oktober. Ny kanal i 

utbudet som ersätter TV6 blir TV10. Mer 

information hos Tele2.  

www.tele2.se/fastighetsagare/kanalforandring  

Ökad vattenförbrukning 

Den kostnad som ökat mest under förra 

verksamhetsåret är kostnaderna för vatten. Det 

finns flera orsaker till det men en ökad 

vattenförbrukning är en av orsakerna. Här kan alla 

hjälpa till att hålla kostnaderna på rimlig nivå 

genom att inte konsumera vatten i onödan. 

Exempelvis är en flaska vatten i kylen bästa sättet 

att få kallt dricksvatten på morgonen och 

därigenom undvika att spola i flera minuter. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070-568 80 33. 

Bostadsrättstillägg i försäkringen 

Som medlem är du ansvarig att din hemförsäkring 

omfattar det tillägg som kallas bostadsrättstillägg. 

Det sparar stora pengar om olyckan är framme för 

delar i lägenheten som medlemmen ansvarar för. 

Kontaktperson är Gunnar Rabe, 070- 568 80 33. 

Inglasning av balkonger 

Föreningen har bygglov för inglasning av 

balkonger med glas på breda aluminiumprofiler. 

Profillös inglasning eller smal profil som 

exempelvis Lumon, Nordiska inglasningar och 

Nordiska profilsystem erbjuder kan inte användas 

för inglasning hos oss. Innan inglasning påbörjas 

behöver en sk kontrollplan upprättas och skickas 

in till styrelsen. Mer information fås av Hans.  

Kontaktperson är Hans Olson, 070-722 90 19. 
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