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Välkomna tillbaka efter sommaren som 
bjudit på både solsken och regn, dvs en 
typisk svensk sommar 
 
GROVSOPRUMMET- SKA VI HA DET KVAR? 
Återigen har sophämtarna vägrat tömma våra 
sopor på grund av oordningen i soprummet med överfyllda kärl. 
Uppenbarligen har ni mycket saker att slänga, så vi provar med 
hämtning var 14’e dag istället för en gång per månad.  
En påminnelse - när ni lägger dit tomma mjölkpaket mm - se till att ni 
sköljt ur dem innan för just nu luktar det fruktansvärt i rummet. (Tvättning 
av matavfallskärlen är beställd.)  
Glasflaskor och glasburkar ska inte läggas i rummet överhuvudtaget, då 
vi inte har hämtning av dessa.  
 
BANKLÅN 
Ett av föreningens banklån är nu omsatt. Den nya räntan är på 0,69% 
och gäller det rörliga lånet i Handelsbanken. 
 
TAKET 
Vi fick in 6 offerter gällande lagningen av vårt tak. Styrelsen har nu i 
samråd med Roslagens Plåtkonsult AB beslutat anlita Fristedts Tak AB. 
Arbetet kommer att påbörjas i början av september och kommer att 
medföra en del ljud och vissa andra olägenheter. Avisering kommer i era 
brevlådor när vi vet startdatumet mer exakt. Arbetena kommer att pågå i 
ungefär 6 veckor, lite beroende på vädret. 
 
VATTNINGEN I SOMMAR 
Vi tackar de i föreningen som sett till att våra växter fått den vattning som 
behövts. 
 



BREDBAND 
Som vi tidigare meddelat har vi sagt upp nuvarande bredbandsavtal med 
COMHEM. En ny upphandling behöver göras och styrelsen efterlyser 
härmed intresserade föreningsmedlemmar som vill ingå i arbetsgruppen. 
Kontakta oss via brfmuraren1@gmail.com och anmäl intresse senast 
den 10 september. 
 
TV-UTBUDET 
Vi vill återigen påminna om moderniseringen av COMHEM:s utbud där 
de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår den 
8 september 2020. De digitala tv-kanalerna finns redan på plats i alla 
Com Hem-uttag. Ni finner mer information om detta på Comhems 
hemsida. 
 
TVÄTTSTUGAN 
Vi får in en hel del klagomål på städningen i tvättstugan. Det är viktigt att 
vi alla hjälps åt att hålla ordning tillsammans. 
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