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Coronavirus 

Med anledning av rådande omständigheter 

så kommer inga husmöten att genomföras i 

april som brukligt.  

 

Årsstämman som var planerad till 16 maj 

påverkas också och skjuts upp tillsvidare. 

 

Det innebär också att fastighetskontoret 

inte kan förväntas fungera som vanligt och 

kommer att vara stängt för personliga 

besök. Endast akuta ärenden kan komma 

ifråga. 

 

Styrelsen tar situationen på stort allvar och 

vill skydda personalen så långt det är 

möjligt. 

 

Vi uppmanar alla att lyssna på vad 

myndigheterna säger och rätta sig efter 

direktiven som de förmedlar till 

allmänheten. 

 

Bredband & Telefoni 
Som tidigare kommunicerat, löper det 

befintliga Bolina 2.0 kontraktet ut vid 

årsskiftet. Styrelsen har därför jobbat hårt 

för att identifiera en leverantör som har 

kapacitet att ta helhetsansvar för vår 

bredband och ip-telefoni-infrastruktur. 

Styrelsen prioriterade smidighet för alla 

boenden och har därför beslutat att 

fortsätta med Bredband2. Detta innebär att 

alla lägenheter nu kommer att ha samma 

leverantör.  

 

Nu när Bredband2 levererar en 

helhetslösning till oss blir priset billigare 

och vi har även sett till att alla lägenheter 

blir uppgraderade till 1000/1000 Mbit.  

 

Detta träder ikraft 2021-01-01.  

 

TV 
Precis som med bredband och telefoni, har 

Styrelsen jobbat hårt med att identifiera en 

partner som kan tillhandahålla ett bra 

basutbud till alla våra boenden. Därför 

landade beslutet på att fortsätta med 

ComHem då de gav oss ett riktigt bra 

erbjudande. Alla lägenheter kommer nu få 

digital-TV inklusive tillgång till ComHem 

Play. Läs gärna det bifogade pappret som 

handlar om just detta och vilka fördelar det 

ger er alla. Tilläggstjänster är samma som 

tidigare, och beställs direkt hos ComHem 

för er som så önskar. 

 

 

Våningsplan 17-våningshusen 
Dygnet runt städ kommer att skura upp och 

behandla golven på våningsplanen i båda 

husen. 

 

De blev hårt belastade under 

stamrenoveringen så de är i stort behov av 

denna åtgärd. 

 

Miljöhusen 
Det slarvas alldeles för mycket, vilket 

innebär extra kostnader för tömningen. 

Allmän skärpning måste till i alla fyra 

husen. 
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Renoveringar 
Alltför ofta förekommer det att stora 

renoveringsjobb utförs på icke tillåtna 

tider. Följande tider gäller och skall följas.  

Mindre underhållsarbete som spikning, 

borrning av kortvarig karaktär. 

Måndag – Fredag, 08:00-20:00 samt 

Lördag 08:00-18:00 

Större byggarbete som kök, badrum och 

vvs som orsakar oväsen. 

Måndag – Fredag, 08:00 – 18:00. 

Söndagar och helgdagar är ovanstående 

aktiviteter absolut förbjudna. 

 

Parkeringsplatser 
Vi har som bekant stor efterfrågan på p-

platser. Är det någon som inte använder sin 

plats frekvent, eller har både garage och p-

plats, som kan tänka sig att säga upp 

platsen så någon som är helt utan plats får 

en chans, då kontaktar ni 

fastighetskontoret.  

 

Efterlysning 
Styrelsen söker efter en / flera personer 

som kan tänka sig engagera sig i 

Borgmästaregårdens höstloppis. Om detta 

låter intressant, hör gärna av er till 

fastighetskontoret. 

 

Förbjudet 
Det har kommit till styrelsen kännedom att 

folk släppt ut sina katter som uträttar sina 

behov på boulebanan och sandlådan vid 

Albinsrogatan 3 och 5.  

Detta är totalt förbjudet! 
 

Styrelsen vill även informera om att det är 

förbjudet att mata fåglarna på området! 

Föreningen försöker hålla dem borta och 

betalar pengar för detta arbete. Matar man 

då fåglarna, blir det direkt kontraproduktivt 

och skapar en merkostnad för för oss alla. 

 

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 

avlyssnas regelbundet under kontorstid. 

Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 

040- 661 01 65. Gäller vid akuta fall efter 

kontorstid samt helger. 

 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen önskar er alla i 
förskott en riktigt. 
 
       GLAD PÅSK 
 
    

    
 


