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Medlemsnytt: september 2019 
Översyn av avtal för TV och bredband 

Enligt beslut på årsmötet ser styrelsen över föreningens gruppavtal gällande TV-

abonnemang. Idag har föreningen ett avtal med Comhem. På årsmötet beslutades att avtalet 

skulle omförhandlas, alternativt sägas upp till förmån för ett förmånligare avtal med annan 

leverantör.  

På årsmötet beslutades även att styrelsen skulle upphandla ett gruppavtal för bredband i 

syfte att ge medlemmarna prisvärd uppkoppling. Styrelsen utreder frågan och kommer att gå 

vidare med en upphandling av ett gruppavtal under hösten.  

 

Åtgärder efter obligatorisk ventilationskontroll 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska genomföras ungefär vart tredje år. I föreningen 

gjordes en OVK 2017 vilket innebär att det snart är dags att boka en ny kontroll. Föreningen 

fick ett antal åtgärdsförslag vid OVK:n 2017 och dessa ska åtgärdas inför kommande 

kontroll. Företaget Radea har anlitats av styrelsen för att gå igenom och vidta åtgärder i de 

lägenheter där det noterats brister i ventilationen. Radea kommer även att göra en besiktning 

av de lägenheter i vilka OVK inte kunde genomföras 2017.  

Information om besiktningen och när Radea kommer att behöva tillträde till lägenheterna 

kommer att skickas till berörda. 

 

Ny undercentral installeras 

I juni informerade styrelsen om att en ny undercentral är beställd. Arbetet med att installera 

undercentralen kommer preliminärt att starta i september. Installationen innebär att 

värmesystemet kommer att behövas stängas av tillfälligt. Vi kommer att informera om när 

avstängningen sker och hur länge stoppet är beräknat via anslag i trappuppgångarna.  

Efter att undercentralen har installerats kommer leverantören att behöva justera 

värmesystemet så att värmen fördelas jämt i alla lägenheter. För att göra detta kommer 

leverantören att behöva få tillgång till lägenheterna. Mer information om detta kommer. 

 

Höstens städdag 

Den 22 september är det dags för höstens städdag. Vi träffas som vanligt utanför tvättstugan 

på Karlsborgsvägen 10, kl. 10.00.   

 

// Styrelsen  


