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Stort tack till alla som deltog på utedagen 13 maj! 
Jättekul att så många ville hjälpa till att göra fint på våra gårdar. 

Byte av ventilationsanläggningarna i samtliga punkthus 
Anläggningarna är gamla och de nya anläggningen förväntas ge bättre inomhusmiljö 
samt sänka elförbrukningen. Företaget som gör arbetet heter Stockholms Luftkompetens. 
 
Bytet startar vecka 25 med rengöring av ventilationskanalerna för att smutsen inte ska 
komma in i den nya utrustningen. Montörerna måste in i SAMTLIGA lägenheter. Kan du 
inte vara hemma för att öppna - lämna nycklar i tuben eller hos en granne. Om 
montörerna inte kommer in och måste återkomma, kommer vi att debitera den boende 
för alla extra kostnader. 

Efter bytet kommer intrimning att ske och därefter en OVK-besiktning. Arbetet beräknas 
vara klart i slutet av september. 

Mer information kommer på anslagstavlorna i de aktuella trapphusen. 

Ekonomi och planerade aktiviteter verksamhetsåret 2018-2019 
Styrelsen beslutade vid sin budgetkonferens i april att lämna avgifterna orörda, det vill 
säga ingen höjning av avgifterna under förutsättning att inget oförutsett inträffar eller att 
räntorna höjs oplanerat mycket. 

Planerade aktiviteter under verksamhetsåret: målning av trapphusen i punkthusen, 
förstudie solcellspaneler, laddstolpar för elbilar, byte av motorvärmare samt 
matavfallsåtervinning. 

Adjungerad styrelseledamot 
Styrelsen har utsett Georgios Katsikiotis, Ormingeringen 10A, till adjungerad 
styrelseledamot. Adjungera innebär att tillfälligt anta någon som styrelsemedlem, i detta 
fallet fram till ordinarie stämma. 

Källarförråd 
Källarförråden rensas löpande, utan avisering, på föremål som lämnats utanför burarna. 
Gäller EJ cyklarna. 

Bredbandsbolaget fusioneras med Telenor 
Nu ingår Bredbandsbolaget i Telenor, det innebär att  Telenor  är vår leverantör av 
bredband ,  telefoni  samt  kabel-TV . Nytt nummer för kundservice/felanmälan, 
fakturafrågor, beställning och övriga frågor. Numret gäller oavsett vilket typ av 
abonnemang ärendet rör. 
Kundservice: 020-222 222. Öppet: Vardagar 8 – 19, helger 9 – 17. 
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