
Punkter från föreningens informationsmöte.  
 

1. Från den 1/1 2019 tar Riksbyggen över vår tekniska och ekonomiska förvaltning. Information om 

nya adresser och telefonnummer kommer.    

 

2. Ventilationsaggregaten i flerfamiljshusen är utbytta. Detta sänker våra el- och 

underhållskostnader.  Nu väntar rengöring av ventilationskanalerna innan systemet kan trimmas in 

till fullo. 

  

3. Rengöring av taken är avklarad (mycket skit blev det). Till våren väntar utsidan på balkonger och 

rengöring an nedre fasader. Balkongerna, är det tänkt, skall rengöras tidigt under våren innan det blir 

dags att ställa ut möbler.  

 

4. Sopsugen har troligen sett sina bästa dagar. Rören rostar sönder och det blir mycket dyrt att 

reparera. Lejonfastigheter vill inte vara med och reparera de delar som vi delar på. De väljer mera 

manuell sopsortering. Hur mycket av vårt sopsugningssystem som blir kvar vet vi inte i skrivande 

stund. Ekonomiska utredningar pågår.    

  

5. Gemensamt el- abonnemang. Mätare installeras men det blir Riksbyggen som får starta upp 

debiteringen till hushållen. Alla individuella abonnemang, flytande och fasta, sägs upp automatiskt 

när föreningen tar över.   

 

6. Ny leverantör av bredband.  Från och med 2018-05-01 blir A3 ny bredbandsleverantör. Vi får högre 

hastigheter, lägre pris och något bättre serviceavtal jämfört med Telenor(Bredbandsbolaget). 

Detta har två praktiska konsekvenser för en del av föreningens medlemmar. 1) Några av föreningens 

medlemmar måste skicka tillbaka den utrustning de fått från Bredbandsbolaget pga av att företagen 

måste ta ansvar för sitt elektronikskrot. 2) Den som har tagit upp en mailadress hos 

bredbandsbolaget under föreningen abonnemang kommer att bli av med sitt abonnemang. Om man 

har e-post med adress @bredbandsbolaget.se. Om så är fallet behöver man byta e-postleverantör. 

Det finns gratisalternativ som t.ex. Microsoft Outlook, Gmail, Yahoo osv. och flera 

betalningsalternativ bl.a. hos mobiltelefonföretagen. Mera information det nya bredbandet kommer. 

TV programmen från Comhem berörs inte av detta.  

7. I cykelrummen kommer vi att placera ut s.k. golvankare som gör det möjligt att kedja fast cykeln i 

golvet. 

 

8. Nytt nyckelsystem?  Styrelsen undersöker möjligheten att byta till ett nytt nyckelsystem för våra 

gemensamma utrymmen, vindar, källare, cykelrum, garage, och återvinningsrum. Det system vi tittar 

på heter iLOQ. Fördelen är att någon tappar bort en nyckel kan just denna nyckel spärras ut från 

systemet. Mera information kommer.   



 

9. Vi arbetar på att iordningsställa ett s.k. Återbruksrum på Kaptensg. 13-15. Tanken är att istället för 

att åka till tippen med gamla saker som Billy bokhyllor från IKEA och liknande kan dessa saker kanske 

återanvändas av någon. Saker som står ”för länge” i rummet kommer att fraktas bort till återvinning.   

Rummet kommer att ha öppet typ en gång per vecka. Mera information kommer.       

 


