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Höstens städdag 11 okt
Föreningens städdag blir lördagen den 11
oktober mellan kl 10.30 och 12.30. Alla är
naturligtvis välkomna att hjälpa till – tag
gärna med redskap av olika slag.
Förutom den ”vanliga” städningen kommer
vi även att hjälpas åt med att måla väggarna
och taken i våra soprum. Det är alltså bra om
ett 10-tal personer kan komma i målarkläder
till samlingen.
En container kommer, som vanligt, att finnas
uppställd på den inre parkeringen under
dagarna kring den 11:e.
Den traditionella korvgrillningen direkt efter
städningen kommer i år att förflyttas till ett
senare klockslag (se nedan).
Oktoberfest 11 okt
Inspirerad av den tyska traditionen, har
styrelsen beslutat att anordna en Oktoberfest
senare på dagen den 11 oktober. En inbjudan
kommer att gå ut till samtliga boende i
föreningen när planerna tagit fastare form.
Att det blir (tysk) öl och korvgrillning kan
dock redan nu garanteras!
Alla som vi hjälpa till med förberedelserna
kan med fördel kontakta föreningens
arrangemangsgrupp.
TV 7 utgår
TV 7 – Aftonbladet utgår fr o m september. I
samband med ett ägarbyte har TV 7 –
Aftonbladet blivit betalkanal. De 9
bostadsrättsföreningarna (inklusive vi själva)
som delar på programutbudet beslutade att
inte betala merkostnaden och kanalen utgår
därmed helt. Avtalet tillåter inte heller att
den ersätts med en annan gratiskanal. Den
aktuella kanallistan ser ut så här:
SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV4+, TV4 Film,
Kanal 5, TV6, Barn-/kunskapskanalen,
SVT24, BBC World, BBC Prime,
Cartoon/TCM, CNN, Discovery, Eurosport,

MTV, Animal Planet, Finsk TV, Travel &
Living, Lokalkanalen.
Vid bild- och ljudstörningar kan ni kontakta
ATM (Södra Bergshamra Kabel TV) på tfn
544 404 50.
Fiberkabel?
Föreningens IT-grupp studerar nu ett förslag
att installera fiberkabel i hela föreningen.
Det skulle innebära att vi sedan kan köpa
och erhålla olika tjänster - TV, bredband och
telefoni – via denna fiber. Kontakta ITgruppen för mer information.
Energideklaration
Till kommande årsskifte ska alla
bostadsrättshus ha genomgått en energideklaration, som är en beskrivning av varje
byggnads bostadsyta, fönsteryta,
ventilationssystem, energiförbrukning mm.
Vi har nu, med hjälp av en konsult,
besiktigat drygt 30 lägenheter i vår förening.
Resultatet av besiktningen har insänts till
Boverket, som nu ska studera materialet och
komma med förslag på energibesparande
åtgärder som är lönsamma för oss att vidta.
Översvämning i BA 49
Under augusti månad inträffade ett stopp i
avloppsledningen från BA 49. Stoppet fick
till följd att avloppsvatten trycktes upp
genom golvbrunnarna i källaren. Vattnet
rann ut på golvet och även in i några förråd.
Avfuktningsaggregat har nu torkat upp
vattnet men ni som har förråd i källaren bör
titta till det och se om något har blivit
vattenskadat.
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