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Bredband och Telefoni  
Gruppanslutningen till bredbandsbolaget har startat och man kan 
Avgiftsfritt ansluta sig fram till 2014-08-31. Om man skulle vilja ansluta sig 
efter den 31 augusti tillkommer en anslutningsavgift på 495 kr för 
Bredband och 295 kr för telefoni. För att ta del av gruppanslutningen ska 
man ringa Bredbandsbolagets Kundservice på 0770-777 000, Öppettider: 
alla dagar 8:00-22:00. Efter beställningen lånar Bredbandsbolaget ut en 
bredbandsrouter kostnadsfritt, fraktkostnad på 96 kr faktureras vid 
beställning, routern har fast och trådlöst internet samt telefoniuttag.  
 
Byte av radiatorventiler 
Arbetet med att byta radiatorventiler är i full gång. Det innebär att 
entreprenören V&I kommer att stänga av vattnet till radiatorerna under 
tiden de byter dessa. Det sitter ventiler i varje element samt avstignings 
ventiler i förråden, alla dessa ventiler ska bytas.  
Anledningen att föreningen byter dessa ventiler är för att få effektivare 
värmespridning i föreningens hus och lägenheter. V&I kommer att behöva 
komma in i era lägenheter för att kunna utföra arbeten. De kommer att 
avisera löpande när de kommer just till er lägenhet, lägg därför 
lägenhetsnyckel i nyckeltuben. Därför är det viktigt att det är 
undanplockat runtom samtliga radiatorer samt i förråden. Vi vill hinna 
genomföra detta innan kylan kommer. Vid frågor kontakta Michael Sohl 
på 08-40021063 eller michael@r-i.se 
 
Byte av avstängningskranar  
Senare under hösten kommer V&I även att byta avstängningsventilerna 
för vattnet i alla lägenheter. Detta görs för att man i framtiden ska kunna 
stänga av vattnet i lägenheten om behovet skulle uppstå. Mer 
information om detta kommer att aviseras längre fram.  
 
Sommarvattnet  
I samband med ombyggnationen av tvättstugan kommer sommarvattnet 
att stängas av från och med 2014-08-25.  
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Tillbyggnad av tvättstugan 
Tvättstugan skall förses med förstukvist och kommer vara avstängd under 
ombyggnadstiden 2014-08-25 till och med 2014-09-26, vecka 35 - 39. 
Man kommer inte att kunna använda tvättstugan under denna period.  
Vid frågor kontakta Entreprenör: Rosersbergs Byggnads AB Karl-Erik 
Smeds 070 5849500 alternativ Michael Smeds 08 59038606. Under 
ombyggnationen kommer det förekomma en del kortare avstängningar av 
vattnet i hela området, det kan röra sig om några timmar i taget.   
 

Hushållssopor 
Sedan 1 maj i år har föreningen haft speciella behållare för hushållssopor 
placerade på parkeringen vid den första portalen. Tack vare ett vakande 
öga från föreningens medlemmar och hyresgäster så har skötseln gått bra 
och dessa behållare fungerar väl. Tänk på att låsa sopluckan efter dig.    
 
Nya källarförråd 
Föreningen har källarförråd i källare på Kavallerigatan 7-9. Varje förråd är 
på 3 kvm och kostar 300 kr i månaden. Är du intresserad av att hyra ett 
förråd? Då kan du kontakta föreningens ekonomiska förvaltare genom att 
ringa 08-56242088 och knappa dig fram.  
 
Inga saker i trapphusen 
Enligt bestämmelser från brandmyndigheten får inga saker för förvaras i 
trapphusen. Av brand- och säkerhetsskäl måste föreningens trapphus vara 
fria från cyklar, barnvagnar, leksaker, dörrmattor, gardiner, tavlor, skor, 
blomkrukor eller dylikt. INGA SAKER FÅR FÖRVARAS I TRAPPHUSEN. För 
allas trivsel och säkerhet, ska vi hjälpas åt att plocka undan och tömma 
trapphusen efter oss.  
 
Föreningens nya styrelse 
Efter stämman så består föreningens styrsels av åtta ledamöter varav sex 
nya. Ledamoten Victor Jansson har valt att avgå och ersättas av supplerat.   
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