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Johan Olsson, styrelsens ordförande, hälsade ca 30st personer välkomna. 
 
Karl Svensson, bredband 
Beslutet att vi ska gå över till Bredband2 är taget. Beroende på formuleringar i våra gamla avtal med Telia 
kommer startdatum för övergången till nytt bredband att skjutas fram i tiden. Vi hoppas kunna komma 
igång i slutet av sommaren. Vi informerar löpande på hemsidan också. Man kommer också att 
fortsättningsvis kunna använda det vanliga kabel-TV-uttaget. 
 
Pär Arumskog, passersystem 
Då vi har haft flera inbrott i föreningen bestämde vi att ngt måste göras. Vi började med att ta fram offerter 
för moderna nyckelsystem, vilket visar sig bli alltför dyra. Medlemmarna reagerade på detta o nu funderar 
vi på hur problemen med inbrott kan lösas på ett enklare sätt. Vi kommer förstås att informera löpande. 
 

Johan Olsson, balkongtvätt och nya parkeringar 
Balkongtvätten påbörjas snart. Vi informerar i trapphusen och på hemsidan i god tid, så att medlem-
marna hinner ta bort föremål från balkongerna och också är beredda att tvätta fönsterna på balkongsidan. 
Bygglovet för nya parkeringsplatser är godkänt. Nästa steg är att måla upp de nya platserna. Därefter 
kan vi anlita en firma, som sätter parkeringsböter på vildparkerade bilar. 
 
Erika Donko, hemsidan, ABC, Bofinken 
På hemsidan kan du prenumerera/anmäla din mailadress och få ett mail för varje nytt inlägg. 
ABC – Medlemsinformation är reviderad. Du finner ABC bland hemsidans Dokument. 

Bofinken, mars 2019, kommer snart. Den kommer också att finnas på hemsidan. 
 
Agneta Bratt, värme 
Allt installationsarbete med centralvärmeanläggningen är avslutad.  
Nu är det dags att ta itu med de kalla lägenheterna. Det viktiga är självdraget. Luften ska strömma genom 
lägenheten på ett kontrollerat sätt och det är lägenhetsinnehavarens ansvar. Börja med att åtgärda 
följande ganska enkla punkter, som också finns också på hemsidan, i Bofinken och i ABC. 
• Möbleringen: Blockera inte element och termostater med tunga möbler och gardiner. 
• Tätningslister: Byt ut listerna om du känner drag från fönster o dörrar.  
• Öppna fönster- och frånluftsventiler: OVK kollar detta och köksfläkten. Följ deras anvisningar. 
• Element och termostater: Blir elementet överhuvudtaget varmt? Om inte, hör av dig. Är det rätt 
termostat, med max-värde 7? Om inte, ta bort den och kontakta fastighetsskötaren. 
Dessa enkla råd förbättrar självdraget och inomhusklimatet. 

 
Henrik Winge, OVK - obligatorisk ventilationskontroll 
Det pågår en OVK i föreningen. Den har dragit ut på tiden. Dels har det varit personalbyte både på Gösab 
(OVK-firman) och hos oss, dels har Gösab haft problem med att komma in i lägenheterna. Ej godkänd OVK 
kan medföra vite för föreningen, men efter möte med Gösab, hoppas vi nu att arbetet kommer igång igen. 
Vi hoppas att det ska vara klart före sommaren. 
 
Thommy Ekegren, rundvandring 
Informationsmötet avslutades med en visning av föreningen lokaler för fyra nya medlemmar. 
 
 
 

Vi tackar för visat intresse 
Styrelsen 


