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Tack till alla som på trivseldagen gjorde fint på våra gårdar, i fastigheten och runt 

omkring!  

Vid snöfall 
Vintern kan komma plötsligt som vi blev varse häromveckan. Vi som boende kan hjälpa varann 

genom att efter tid och förmåga göra en insats med skottning och halkbekämpning runt huset. 

Snöskyfflar, borstar, sand och ”isväck” står i cykel- och barnvagnsrum och på storgården finns en stor 

grön låda med halkbekämpningssand som kan användas vid behov. 

Håll koll på din egen balkong och ta bort snö och istappar som bildas på utsidan, vilket är vanligt vid 

inglasning. 

Det är också bra om boende håller utkik efter istappar och snö från taken och rapporterar om sådana 

till ordförande Anita Eriksson, tel 070-316 06 75. 

Brandvarnare 
Det är viktigt att vara observant på brandsäkerheten och särskilt nu under advent och jul - glömda 

ljus är en vanlig anledning till bränder i bostäder. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och det 

åligger boende att se till att brandvarnaren har fungerande batteri. För mer information om 

brandvarnare och brandsäkerhet, se föreningens hemsida! 

Mata inte fåglar 
Fåglar kan vara ett trevligt inslag i stadsbilden men det är inte tillåtet att mata djur runt 

fastigheterna. Maten avsedd för fåglarna drar till sig råttor och andra skadedjur som vi inte vill ha 

runt husen! 

Kollektivt bredband 28/11 
Den 28/11 aktiverar Ownit föreningens kollektiva bredband! Listor kommer att sättas upp i samtliga 

portar där du kan reservera en tid för hjälp av en tekniker i din bostad i samband med uppstarten. 
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Om du inte registrerat dig hos Ownit och idag har Bredbandsbolaget eller avser använda det 

kollektiva bredbandet från start är det hög tid att göra det! Om du har telefonitjänst hos 

Bredbandsbolaget försvinner ditt telefonnummer om du inte beställt portering av telefonnummer till 

Ownit. 

 

OBS! Bredbandsbolagets alla tjänster upphör 28 november! 

Alla e-postkonton av typen namn@bredband.net stängs ner. Vidarebefordran av mail kan inte ske 

efter nedstängning.    

Com Hem går att använda fortsättningsvis på egen bekostnad eftersom Com Hem-nätet är skilt från 

föreningens eget nät som Ownit kommer att hantera. 

Kabel-tv från Com Hem påverkas inte av införandet av kollektivt bredband. 

Inbjudan till grannsamverkan från polisen 
Polisen på Södermalm håller en utbildning i grannsamverkan. Om du är intresserad av att deltaga, 

anmäl dig på adressen nedan och informera gärna styrelsen genom en lapp i informationslådan i port 

4. 

 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen 

 

 


