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Grillfesten 
Den var mycket uppskattad, hög stämning, fin 
musik och strålande väder, helt perfekt. Styrel-
sen tackar er alla som deltog! 
 
Bredband 
Styrelsen har varit på besök hos HSB Malmö 
där de presenterade hur HSB Bolina 3.0 kom-
mer att se ut. HSB Bolina 3.0 kommer med 
väldigt stor sannolikhet att gå ifrån ett öppet 
stadsnät och binda upp sig till en helhetsleve-
rantör. Detta innebär att man inte fritt kan välja 
bredband/telefonisleverantör längre (via bred-
bandsuttaget). Med det sagt så är det viktigt att 
ni som använder er utav en annan leverantör än 
Bredband2 (inklusive er som använder er utav 
telefonitjänster via Bredband2), säger upp dessa 
så de löper ut 2020-12-31då de eventuellt inte 
kommer att fungera efter 2020-12-31. Styrelsen 
jobbar vidare på att antingen ansluta sig till 
HSB Bolina 3.0 eller en annan helhetsleveran-
tör. Mer information om detta kommer senare. 
 
Miljöhusen 
Styrelsen vill återigen påminna om hur viktigt 
det är att källsortera och följa reglerna. Följs 
inte reglerna så innebär det en stor merkostnad 
för föreningen. Tas någon på bar gärning så 
kommer merkostnaden att debiteras direkt till 
individen som inte följer reglerna. Det är även 
viktigt att vika ihop större kartonger så mer får 
plats i våra soptunnor. 
 
Avlopp och radiatortermostater 
Det har kommit in en del förfrågningar gällande 
våra nya avlopp och radiatortermostater. Styrel-
sen har därför bifogat separat information om 
dessa, se bilagor. 
 
AirBnB  
Uthyrning genom denna tjänst är inte tillåtet. 
All andrahandsupplåtelse ska alltid anmälas och 
godkännas av styrelsen.  
 

 
Serviceutbud blandare och toalettstolar 
Tidigare har medlemmarna via fastighetskon-
toret kunnat få hjälp utav våra fastighetsskötare 
med byte av blandare. Detta har vi nu tecknat 
ett serviceavtal med Rörmontören för, detta i 
syfte att bredda utbudet och att garantier enligt 
branschreglerna, säkert vatten ska kunna läm-
nas. De som vill ha hjälp med denna tjänst kan 
boka via fastighetskontoret. Rörmontören faktu-
rerar er direkt med ROT avdrag. Exempel på 
kranar och toalettstolar samt priser inkl install-
ation finns på kontoret. 
 
Borttappade taggar 
Det är viktigt att ni anmäler ifall ni tappar bort 
någon tagg. På så sätt kan fastighetskontoret 
spärra dem. 
 
Återbruksrummet 
Återbruksrummet tas i bruk igen den 1 oktober. 
Det kommer att finnas ordningsregler uppsatta 
som måste följas. Återbruksrummet har ett mil-
jötänk där ni kan lämna hela och fungerande 
prylar alternativt hitta ett fynd som någon annan 
lagt ner. Kort sagt; man byter prylar med 
varandra. Återbruksrummet finns i källaren på 
Albinsrogatan 3A (gaveln). 
 
Fastighetskontoret 
Besök tas emot under följande tider: 
Måndag, tisdag och onsdag 9-12 
Torsdag, stängt 
Fredag, 10:00-11:30 
Telefon: 040-96 42 12. Telefonsvararen avlyss-
nas regelbundet under kontorstid. 
Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 
040- 661 01 65. Gäller vid 
akuta fall efter kontorstid 
samt helger. 
 
Styrelsen önskar 
er alla en trevlig höst!

 


