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Com Hem 

Som tidigare meddelats kommer Com Hem att senarelägga den digitala TV-sändningen. 

Närmare information kommer när det närmar sig, efter sommaren. Här kommer länken till 

hur man ska göra, för att få in de digitala tv-kanalerna. www.comhem.se/digitalisering. 

Återkommande punkter  

Som vi tidigare meddelat så görs felanmälan huvudsakligen till HSB, telefon 042-19 95 90. 

Undantagna är beställning av:  

 Nycklar. Kontakta styrelsen så beställer vi nycklarna och de kan sedan hämtas ut på 

Öbergs lås, mot legitimation, av beställaren. Nycklarna debiteras sedan separat av 

HSB till lägenhetsinnehavaren. 

 Taggar    

 Fel på passagesystemet  

 Fel på hissar   

 Fel på belysning på gården, i källaren, hissar eller andra gemensamma utrymmen. 

I ovanstående fall så ringer man till expeditionens telefonsvarare, telefon 042-12 87 62 eller 

skicka ett SMS till 0727-18 87 62. Det går också bra att lägga en lapp i brevlådan. Glöm inte 

att skriva datum, ditt namn och vilket lägenhetsnummer du har. 

Grillregler  

Det är nu äntligen lite vår- och sommarkänslor och då är det dags för grillning! Vi vill 

påminna om våra grillregler, att det endast är tillåtet med elgrill på våra balkonger och 

privata uteplatser.  

Cyklar 

Vår och sommar är också cykeltid!  Vissa cykelrum är fulla och det står cyklar som inte 

används och mest är i vägen. För att komma till rätta med detta vill vi att ni markerar era  
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cyklar, senast vecka 24. Separat meddelande delas ut till alla hushåll. På sikt planeras att 

bygga ett inomhuscykelställ. 

Mal i källargångar 

Det har synts till mal i källargången mellan Hantverkaregatan 21–23. Vi ber er att rensa i era 

källarutrymmen så vi får bukt med ohyran. 

Ytterdörr 

Det har inkommit förfrågningar om att byta till kodlås på sin ytterdörr. Eftersom 

lägenhetsinnehavaren äger sin dörr själv, är det godtagbart så länge systemet inte påverkar 

den övriga låselektroniken vi har på vårt passagesystem. Styrelsen måste kunna ges tillträde 

till lägenheten vid behov och det får inte finnas en lös brevlåda bredvid dörren.                    

Om ytterdörren byts ut måste den nya dörren ha samma utseende ut mot trapphuset som 

den gamla dörren. 

Kräftskiva 

Fest till sensommaren? Låter väl trevligt! Vi diskuterar att ha en kräftskiva, i form av ett 

knytkalas. Preliminärt datum är planerat till den 8 augusti. Vi får hoppas att Corona-

restriktionerna är ur världen då, annars får vi ställa in festen. Mer info kommer inför 

datumet. 

Vi passar på att önska alla en solig och varm sommar! 

Styrelsen  
 

 

 

 


