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COMHEM
Den sista december löper vårt avtal med ComHem ut. Då får man inte längre nå-
gon TV-signal via urtaget i väggen. Varje enskild medlem behöver skaffa sig ett 
abonnemang för att fortsättningsvis få in några TV-kanaler. Fiber är indraget i fast-
igheten via IP Only. Hos dem kan man också teckna ett avtal för tv och bredband. 
Gå in och titta på deras hemsida www.ip-only.se.

NYA LÄGENHETER
Vi är glada att kunna berätta att 
de nya lägenheter är klara och 
sålda. Vi hälsar våra nya med-
lemmar välkomna!

PARKERING
En parkeringsplats har blivit 
ledig. Är du intresserad av en 
parkeringsplats så lämna en 
intresseanmälan i föreningens 
brevlåda i port 38. I intressean-
mälan ska du ange ditt namn, 
telefonnummer och registre-
ringsnummer på din bil.

SOPHUS
Våra nya sophus är på plats, 
dock har vi ännu inte fått de 
nya låscylindrarna på plats än. 
När det är gjort kommer dina tre 
portnycklar att passa till sop-
huslåsen.

När det går att låsa sophu-
sen blir det automatiskt mindre 
skräpigt runt omkring sopkär-
len. Fram tills dess skulle det 

uppskattas om du kunde lägga 
dina sopor i det minst fulla sop-
kärlet så att locken alltid kan 
hållas stängda. 

TVÄTTSTUGAN
Numera styrs elen i tvättstugan 
av en timer. Elen är påslagen 
under föreningens tvättider mel-
lan 07.00-22.00. Övriga tider 
är tvättstugan och torkrummet 
strömlöst.

TEMPERATUR I LÄGENHETER
Vi har sett över temperaturerna 
i lägenheterna, bytt stamventiler 
och justerat in dessa och ter-
mostaterna i alla lägenheter. Nu 

gör vi en sista kontroll. 
Mät gärna temperaturen i din 

lägenhet när det blir lite kallare. 
En meter in från yttervägg och 
en meter upp från golv bör det 
vara 21 grader.

Innan du gör din mätning är 
det bra om du luftar dina ele-
ment, tätar dina fönster, sätter 
in en frigolitskiva i mellanrum-
met i balkongdörren och öppnar 
ventilationsventilerna en aning. 
Om temperaturen ligger under 
21 grader efter detta meddelar 
du styrelsen.

STÄDDAGEN
Vilket fantastiskt jobb som gjor-
des på städdagen! En mycket 
efterlängtad röjning av pann-
rummet, alla gamla innerdörrar 
kördes iväg tillsammans med 
övriga grovsopor, det krattades 
och städades i källarna. Ett su-
perjobb! Stort tack till alla som 
var med!
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