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Tack till alla städare! 
Höstens städdag genomfördes söndagen den 24 oktober. Trots ett envist regnande var det 
många boende som hjälpte till att sopa löv och städa i cykelrum mm. Tack för goda insatser! 

Systematiskt brandskyddsarbete 
För att förebygga att en ev. brand skulle spridas vidare kommer skyddsrumsdörrarna mellan 
2:an och 4:an i fortsättningen att hållas stängda både på våningsplan -1 och -2. Styrelsen 
hoppas att det inte kommer ställa till alltför mycket bekymmer att passage får ske på 
entréplanet istället.  
 
Styrelsen vill också påminna om att det är viktigt att regelbundet kolla att batteriet fortfarande 
fungerar i de brandvarnare som finns i varje lägenhet. 

Istappstelefonen – undvik att istappar ramlar från taken/risk för snöras 
Inför vintersäsongen vill styrelsen berätta att föreningen är med i Stockholms 
Fastighetskalenders istappstelefon. Medlemskapet innebär att den som ser en istapp eller att 
det är risk för snöras på vår fastighet kan/bör/ska ringa istappstelefonen på tel 08-50 380 280. 
Den som tar emot samtalet meddelar styrelsen som vidtar åtgärder för att ta ner istappen eller 
undvika risken för snöras. Det går förstås också bra att ta direktkontakt med någon i styrelsen. 

Upprustning av portikerna 
För en tid sedan skickade styrelsen ut en enkät rörande upprustning av portikerna. Resultatet 
av enkäten gav inget entydigt svar på styrelsens fråga om grindar bör sättas upp i portikerna 
vid nr 2-4 resp 4-8. Styrelsen har nu beslutat att inte sätta upp grindar. Istället kommer andra, 
mindre ingripande åtgärder att vidtas för att skapa bättre ordning i portikerna. 

Com hem 
Vi har nu förlängt avtalet med Comhem i ytterligare tre år. Comhem erbjuder sedan den första 
januari i år ett digitalt TV-utbud av sju digitala kanaler inom avtalet, däribland en ny 
sportkanal. Om du har en digitalbox eller en modern platt TV med inbyggd Comhem 
avkodare kan du ta in kanalerna utan extra kostnad. Det digitala utbudet ger bättre bild och 
ljud än det traditionella analoga som du får om du inte har en digitalbox. En digitalbox för 
Comhem kan inhandlas för några hundralappar i handeln. Är du intresserad av ytterligare TV 
kanaler från Canal+ eller Viasat kan du själv köpa dem från Comhem.  
 
I föreningens fibernät har vi tillgång till Bredbandsbolaget som alternativ. De erbjuder ett 
liknande utbud men med något modernare teknik. För mer information se respektive operatörs 
hemsida www.comhem.se och www.bredbandsbolaget.se . 
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