
  

 

 
 
 
 

Okt. 2020 

BANDYBLADET 

 

STYRELSEN ÖNSKAR ER ALLA  
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 



BREDBAND COMHEM 
 

Nu hoppas vi att alla som vill har kopplat upp sig med      
Comhem bredband. 

De som har hört av sig är mycket positiva till uppkopplingen 
och säger att det fungerar bra. 

Sjutillhållarlås 
 

Ni som använder sjutillhållarlåset i lägenhetsdörren 
måste vara medveten om att vid nödläge som t.ex. miss-
tanke om personskada, brand  eller vattenskada  så har 
styrelsen ingen nyckel att ta oss in i lägenheten. Detta 

medför att lägenhetsdörren ev. måste brytas upp.  
OBS! då är det lägenhetsinnehavaren som får stå för 

kostnaderna för dörrbyte. 

Dubbade skor 
Det är förbjudet att beträda de lokaler som har matta på golvet. 

Försök att undvika dubbade skor även i trapphusen och i  
korridorer. 

 

Nya kallgarage. 
 

Styrelsen har beslutat att bygga ett nytt kallgarage på 28:an. 
Det blir 8 st. platser som byggs bredvid de gamla garaget. 

Byggnaden beräknas starta våren / sommaren 2021 



 
Flera vattenskador har rapporterat vid reparationer  

av badrummen.  
Skadan regleras av huvudentreprenören och sedan 
framställs krav mot underleverantören (om sådan 

finns) när skadan är färdigreglerad.  
Därför är det viktigt att man ser till att anlita  

auktoriserade företag.  

SGU 
 

Nu har det varit aktiviteter med borrningar på postområdet. 
Men ingenting hos oss, vad det blir i framtiden vet vi inte. 

Vi får ingen information från SGU. 

Skärpning 
Det har blivit fler klagomål på städningen i tvättstugorna 

Det är för allas trevnad som ALLA ska städa och hålla 
snyggt efter sig i tvättstugorna! 

Motionsrum 
 

Gudrun kommer att hålla en liten 
information  om hur man använder 

redskapen. Det är viktigt att an-
vända dom på rätt sätt för att und-

vika skador. 
Gudrun finns i motionsrummet 
Söndagen 8 nov. kl. 15 - 16.30 



Fritidskommitten 
 

P.g.a. coronan har vi medvetet varit sparsam med  
aktiviteter. 

Vi kan meddela att det blir julbord på Opalen den  
29 nov. Opalen har lovat att de kan corona  

anpassa julbordet.  
Sedan är det upp till oss att hålla avstånd när vi  

kommer, får mat och går hem. 
Julfika som styrelsen bjuder på, blir den 6 dec. i 

samlingslokalen. Anmälningslista kommer att sättas 
upp på anslagstavlan i cykelrummet 25:an  

 

Håll utkik på anslagstavlan 

Kamratträffarna  är nu igång.  
Alla torsdagar jämna veckor 

 

TRÄDGÅRDSARBETEN 
 

Ett stort tack till alla som har varit med om att göra våra 
gårdar till ett vackert ansikte utåt. 

 
Samt till dom som plockar upp snuspåsar och  

fimpar för att hålla fint vid ingångarna.  


