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Bredband och IP-telefoni 
Som ni alla vet och har blivit informerade om 
på bredbandmötet i februari är det snart dags 
för byte av bredband och IP-telefoni leverantör. 
Bytet sker 1 april. 
Ni hämtar er nya router och lämnar er gamla på 
fastighetskontoret. 
Bredband 2 blir vår nya leverantör. 
 
 
Extra stämma, 20 april! 
Extra stämma kommer hållas 20/4 kl. 18.00 på 
Europa porten angående våra nya stadgar.  
Välkomna!! 
 
 
Årsstämma, 11 maj! 
Som tidigare år hålls årets föreningsstämma på 
Europaporten, detta år måndagen 11 maj.  
Årsredovisning kommer att skickas ut i god tid 
före stämman. Kallelse kommer att anslås på 
anslagstavlorna 14 dgr före stämman.  
Boka in den kvällen! 
 
 
Miljöhusen! 
Det slarvas fortfarande i våra miljöhus. 
Släng endast det som får slängas i respektive 
tunna. Allt annat som inte skall/kan slängas 
skall forslas till kommunens sopstationer. 
Styrelsen överväger kameraövervakning om 
inte bättring sker. Det är en väldigt stor kostnad 
som vi helst inte skall behöva använda oss av, 
det är sunt förnuft var man slänger sina sopor. 
 
 
Garaget 
Garaget är i behov av uppfräschning avseende 
belysning, målning och ventilation. 
När ni behöver flytta just Er bil blir ni varslade 
om i god tid. 
 
 

Källarförråd 
Det har tyvärr återigen varit inbrott i våra käl-
lare utrymmen. 
Vänligen undersök om just Ni blivit drabbad, 
kontakta polis och gör en anmälan till Ert för-
säkringsbolag. 
Styrelsen undersöker alternativ som förebyg-
gande åtgärd. 
 
 
Stamrenoveringen  
Förfrågningsunderlag är nu ute på anbuds räk-
ning hos 3 olika entreprenörer.  
Planerad start och mer information om tillväga-
gångs sättet blir ni informerade om i nästa Do-
marblad. 
 
 
Ny hemsida för Brf Domaren 
Den 3 mars försökte HSB lansera de nya upp-
daterade hemsidorna. Efter lite data krångel har 
de gjort ett nytt försök och nu har den åter 
kommit. Vi ber er ha överseende den första 
tiden då vi bygger upp den i dess nya utseende. 
 
 

Glad Påsk! 
och en härlig vår önskar 

 
STYRELSEN 

 

 


