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 Bredband 

Stockholms Stadsnät har uppgraderat den 

befintliga internetuppkopplingen till en hastighet av 

1000/1000 Mbit/s. 

 Soprummet 

Våra tillfälliga matgäster är tyvärr kvar i soprummet. 

Fällorna har inte gett önskat resultat. Storholmen har 

hand om hanteringen av frågan. 

Den efterlängtade städningen av soprummet 

kommer ske imorgon onsdag (den 21 juni), eller är 

redan utförd beroende på när du läser detta. 

 Fönsterbyte 

Fönsterbytet i provlägenheten är nu klart, förutom 

några besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas.  

Tack Jessica och Mayur för att ni ställt upp så vi 

fick göra provmontage i er lägenhet! 

Entreprenören gick runt och tog mått på våra 

fönster den 31 maj och har beställt tillverkning av 

nya fönster, vilket sker i sommar. Det är fabriken 

som tillverkar fönstren som fastlägger tiden när 

fönsterbytet kan starta för oss efter sommaren. 

Preliminär start i huset är planerad till vecka 34 

(den 21 aug.). Montaget är planerat att pågå fram 

till vecka 40 (den 6 okt.). I vilken ordning 

lägenheterna kommer att tas får vi reda på runt  

1 juli.  Vi återkommer med mer information då. 

 Gården 

Gillar du att fixa, vattna blommor och få lite skit 

under naglarna? Då får du gärna anmäla ditt 

intresse till någon i styrelsen, så vi vet vem vi ska 

tacka när vår gemensamma gård är prydlig och fin. 

 

 Felanmälan 

Bo Svensson på plan 1 har sen tidigare anmält sitt 

intresse för att fixa mindre reparationer som 

behöver göras i vår fastighet. Vi har kommit 

överens med honom om att han tar emot lappar i 

sin brevlåda eller en pling på dörren om det är 

något han kan fixa innan vi gör en felanmälan till 

vår tekniska förvaltare Storholmen.  

Vi tackar dig Bosse för att du ställer upp med 

detta!  

Tänk på att var och en av oss som bor här har ett 

ansvar för att hålla vår fastighet i god kondition. 

 Semester och grannsamverkan 

Har du funderat på att meddela ditt telefonnummer 

till dina grannar om du är bortrest i sommar? Om 

det inträffar något underlättar det för dem att 

kontakta dig om det. 

Vi kan också hjälpas åt att hålla ytterdörrar mot 

gatan och gården stängda, och vänta tills 

garageporten gått igen innan du åker vidare. 

Och du, stäng gärna av vattnet till disk- och 

tvättmaskin innan du åker bort, så vi undviker 

vattenskador. 

Trevlig sommar! 

Styrelsen 
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