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M e d l e m s n y t t 

Nästa medlemsbrev kommer i slutet av september 2020 
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Ledare 

Denna vår har inget varit sig likt. Vi hoppas att ni alla har fått vara friska och mår bra. 

Vi har valt att skjuta fram våran sommarfest och hoppas kunna ha en trevlig tillställning i 
slutet av augusti istället. 

Sommartid har vi alla behov av att ha våra fönster öppna i större utsträckning, vi ber er att 
undvika rökning på balkongen. Vi får mycket anmärkningar på detta.  

Kom också ihåg att det inte är tillåtet att grilla på balkongen. 

Till sist vill vi önska er alla en riktigt härlig sommar!   

På gång nu i föreningen 

- Arbetet med att byta ut våra vattenpumpar och installera vattenstegringspumpar har 

påbörjats Vattenkulverten på Kastvindsgatan visade sig dock vara i sämre skick än vi först 

trodde. Arbetet blir dubbelt så dyrt som beräknat.  

Arbetet beräknas vara klart till sommaren. Vi har då säkrat vårt vatten inför framtiden och kan 

även se fram emot högre vattentryck i kranarna. 

-  Under stamrenoveringen för drygt 20 år sedan valde man att inte åtgärda avloppen i 

bottenplan samt anslutning till kommunalt avlopp. Det gör att vi nu akut måste åtgärda detta 

till hög kostnad. Vissa rör är sönderrostade. Vi har därför valt att åtgärda ett hus i taget. 

Entreprenören räknar med 3-4 månaders arbete per hus. Vi har hittills åtgärdat rören på 

Kastvindsgatan 1, Virvelvindsgatan 24 och Safeteam. Kostnad över 4 miljoner kronor. 

Arbetet går vidare med Virvelvindsgatan 26 och därefter 28.  

- Vårt låssystem börjar bli gammalt och vi har mycket nycklar i omlopp samt att våra taggar 

till entréer mm är mycket enkla att kopiera. Vi kollar därför på ett nytt nyckellöst låssystem 

från RCO av säkerhetsklass 5 med krypterade taggar som vi hoppas vi kan presentera för er 

till årsstämman. Vi har i dagarna fått en första offert.  

- Våra nordsidor på våra hus börjar bli rejält smutsiga och vi håller på att ta in offerter för 

hustvätt. Vi hoppas kunna genomföra detta under sommar/höst.  

- På grund av ökat antal störningar så har vi beslutat att teckna avtal med Störningsjouren. 

På grund av Corona kan de dock inte ta emot nya kunder för närvarande utan mer 

information kommer när vi har tecknat avtal. 

Analoga TV sändningar upphör 8 september 

Comhem har flyttat fram datumet för när man tar bort analoga sändningar.  

För de flesta skall det räcka med en ny kanalsökning eller ändra inställningarna på tv:n.  

Enkla tips finns på comhem.se/digitalisering. 

Bastun är åter i drift 

Efter renoveringen är bastun igång igen. Tills vidare har vi inga gemensamma tider utan 

enbart familjetider som bokas via bokatvättid.se, appen eller skärmen i bastun. 

Nytt datum för vår sommarfest 

Lördag den 22 augusti kan vi förhoppningsvis genomföra vår populära sommarfest. 

Lördag den 13 juni kommer vi istället att ha ett styrelsecafé utomhus. 


