
Nyhetsbrev	  
BRF	  STÄMJÄRNET	  
Maj	  2015	  

ÅRSSTÄMMA	  
Torsdagen	  den	  28	  maj	  kl.	  18:30	  	  
i	  Bokbinderiet	  	  
äger	  årets	  föreningensstämma	  rum.	  	  

Kallelse	  är	  utdelad	  i	  brevlådorna,	  men	  ligger	  
även	  på	  hemsidan.	  Kan	  du	  inte	  komma,	  ser	  du	  
till	  att	  ge	  någon	  annan	  en	  fullmakt.	  

Alla	  medlemmar	  i	  föreningen	  är	  hjärtligt	  
välkomna! 

HÖGHASTIGHETSNÄTET	  
Från	  den	  11	  maj	  2015,	  ska	  vi	  nästan	  alla	  tillgång	  
till	  höghastighetsnät.	  Det	  återstår	  arbete	  i	  några	  
lägenheter.	  TMK	  kommer	  ta	  kontakt	  direkt	  med	  
er	  det	  berör.	  	  

Har	  du	  frågor	  om	  hur	  du	  ska	  koppla	  upp	  dig,	  ta	  
kontakt	  med	  Ownit:	  	  
e-‐mail:	  info@ownit.se	  eller	  tel.	  08-‐52507300.	  

ANTICIMEX	  HAR	  SANERAT	  ELRUMMET	  
Vi	  har	  under	  våren	  haft	  problem	  med	  råttor	  i	  
taket	  på	  bottenvåningen	  Heleneborgsgatan	  14.	  
Det	  har	  visat	  sig	  att	  råttorna	  tagit	  sig	  in	  via	  
elrummet.	  Vi	  har	  nu	  tätat	  ett	  rör	  och	  Anticimex	  
har	  sedan	  dess	  varit	  där	  och	  gjort	  en	  
grovrengöring	  samt	  desinfektion.	  Nu	  såg	  de	  inga	  
aktiva	  spår	  av	  råttor,	  så	  vi	  får	  hoppas	  att	  vi	  har	  
fått	  bukt	  med	  dem	  för	  nu.	  

ÄNTLIGEN	  BALKONGTID	  
Nu	  inleds	  balkongsäsongen,	  vilket	  är	  härligt.	  För	  
er	  som	  har	  balkong	  mot	  innergården,	  tänk	  på	  
att	  ljud	  förflyttar	  sig	  väldigt	  bra	  mellan	  
innergårdsväggarna	  =>	  anpassa	  ljudnivån	  till	  
tiden	  på	  dygnet.	  	  

Rök	  inte	  på	  balkongen!	  Din	  rök	  tar	  sig	  in	  i	  
ickerökande	  grannars	  lägenheter	  och	  det	  är	  inte	  
önskvärt.	  

BYTE	  AV	  VÄRMERÖR	  I	  BOKBINDERIET	  
I	  samband	  med	  att	  vi	  lagade	  läckan	  på	  
värmeröret	  som	  var	  under	  golvet	  i	  
däcksförrådet,	  uppmärksammade	  vi	  att	  röret	  
fortsätter	  i	  jord	  under	  golvet	  i	  Bokbinderiet.	  Det	  
är	  stor	  risk	  att	  denna	  del	  är	  i	  lika	  dåligt	  skick	  och	  
vi	  kommer	  därför	  att	  byta	  den	  under	  juni.	  

När	  detta	  görs,	  måste	  värmesystemet	  tömmas	  
på	  vatten.	  När	  det	  sedan	  fylls	  på	  igen,	  behöver	  
vi	  komma	  in	  i	  alla	  lägenheter	  dels	  för	  att	  se	  att	  
påfyllningen	  går	  bra	  och	  dels	  för	  att	  montörerna	  
ska	  kunna	  lufta	  alla	  element.	  

Vi	  vet	  inte	  exakta	  datum	  för	  detta	  än,	  så	  det	  får	  
vi	  återkomma	  om.	  

LYCKAD	  VÅRSTÄDNING	  
Vi	  vill	  också	  passa	  på	  att	  tacka	  alla	  som	  var	  med	  
på	  städdagen.	  Nu	  är	  vi	  uppe	  på	  de	  75%	  
deltagande	  som	  är	  normalt	  för	  ett	  hus	  på	  Söder.	  
Vi	  hann	  med	  allt	  det	  som	  vi	  hade	  tänkt	  göra	  och	  
fick	  en	  fin	  avslutning	  med	  festgruppens	  
arrangemang	  med	  korvgrillning.	  Toppklass!	  

	  

 

Nu blommar syrenerna, 

Styrelsen	  


