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Nya medlemmar 
Lgh 2001 kommer den 1 februari att få ny ägare.  
Vi hälsar Camilla Carboo och hennes familj 
välkomna till föreningen. 
 
Brandsäkerhet 
I dessa jultider - tänk på att inte lämna brinnande ljus utan tillsyn och se till att 
ljusen är ordentligt släckta både innan ni går och lägger er och innan ni 
slänger bort stumparna. Passa också på att funktionstesta brandvarnaren! 
 
Taket 
Taket är nu åtgärdat. De har flyttat stosar, byggt upp lutningar och plåten har 
lagats på vissa ställen, hela taket har rostskyddsbehandlas och därefter har 
taket målats. Föreningen har sedan tidigare sagt upp Jonaeson Bleck & 
Plåtslageri AB som tidigare skött tillsynen av taket. Något nytt avtal har inte 
slutits, men årets ev snöskottning kommer J Fristedts Takservice AB att sköta, 
dvs den firma som lagat taket. 
 
Ny leverantör för föreningens Bredband 
Föreningen har nu slutit ett 5-årigt avtal med Bahnhof. Avtalet gäller från 6:e 
januari 2021. Fram till 31/3 kommer vi att ha både COMHEM och Bahnhof 
som internetleverantörer för att övergången ska bli så smidig som möjligt. 
Medlemmar som vill behålla COMHEM får bekosta detta själva. Genom bytet 
ökar vi hastighet till 1000 Mbit/s, förbättrar stabilitet och nära på halverar 
löpande kostnader för bredbandet som betalas av föreningen. Ni som har 
IP-telefoni via COMHEM påverkas av bytet. TV-utbudet påverkas inte av 
ovanstående byte. 
 
I december kommer leverantören att funktionstesta och installera 
nätverkskontakter i samtliga lägenheter samt dra nya kablar vid behov. Mer 
info inom kort.  
 
Genomgång av element och handdukstorkar 
I samband med bredbandsarbetet kommer vi att genomföra en genomgång av 
element och handdukstorkar i samtliga lägenheter. Datum kommer att 
meddelas så snart det är beslutat.  
 
 



Tvättstugan 
Det kommer fortsatt klagomål gällande hund- och katthår i tvättstugan. 
Självklart får inga djurfiltar tvättas i våra gemensamma tvättmaskiner och vet 
man med sig att man har mycket djurhår i sina kläder, var extra noga med att 
torka av maskiner och golv. För allas trevnad! 
 
När det gäller tvätt- och torktiderna så är reglerna enligt nedan; 

- tvätttiderna är i normalfallet 2 timmar 
- torktumlarna får man använda högst 45 minuter efter det att tvättpasset 

är slut 
- torkrummen får användas högst i 3 timmar efter det att tvättpasset är 

slut. Varje tvättpass ger rätt till 1 torkrum 
 

Tvättstugebokningen - Ny app för bokning via mobilen 
Aptus som levererat vårt system för inpassering och 
tvättstugebokning har nu lanserat en ny mobilapp. I den nya 
appen kan man förutom att boka tvättider även byta koden till 
sina inpasseringstaggar samt ändra telefonnummer i 
porttelefonen. Instruktioner för hur man loggar in genom den 
nya appen finns på vår hemsida under fliken “Tvätt”.  
 

  
Glögg och Lucia 
Vi kommer inte arrangera något julfika och luciafirande i år, pga 
Coronaviruset.  
 
Närmaste anhörig 
Styrelsen vill återigen be de medlemmar som inte lämnat kontaktuppgifter till 
närmaste anhörig att göra detta. Oförutsedda händelser förekommer och då 
är det bra för styrelsen att veta vem som är kontaktperson. 
 

 

 
 
 

Trevlig jul- och nyårshelg önskar styrelsen   


