
NU STÄNGER VI 

SOPSUGEN MOT GÅRDEN 
Vi har nu fått  betala en saftig nota 
till Sopsuget. Runt  25 000 kronor. 
För vad? Jo, någon har proppat 
n e r k l ä d e r o c h b ö c k e r i 
sopnedkastet  på gården vid 75:an. 
Ventilerna blockeras och hela 
systemet kommer i oordning.  
Dels låter sopsugen som en ond 
ande, dels måste den rensas 
manuellt. Och det  kostar skjortan 
liksom alla andra kläder som 
slängs ner. Men … är det  någon 
från vår förening? Troligen inte.  
Vi har ju ett  miljörum för detta 
o c h b ö c k e r k a n s ä t t a s i 
tvättstugan. Vem som helst  kan 
använda det sopnedkast som 
vetter mot gården och därför 
stänger styrelsen sopnedkasten på 
gården.  

En teori är att ett  företag som 
samlar in kläder till baltländerna 
har satt upp lappar utanför 
portarna. Vänliga människor 
ställer ner klädespåsar men det  är 
inte vänliga människor som står 

bakom insamlingen. De öppnar 
påsarna; kollar om det finns 
märkeskläder, slänger resten. Där 
de kan. Märkeskläderna de 
behåller säljs dyrt i baltländerna 
och går inte till något välgörande 
utom arrangörernas bankkonto. 
Telefonerna som står på deras 
lappar går inte till ett fungerande 
nummer och mailadressen är 
hotmail. Förtroendeingivande.

Lämna kläder till Myrorna, Röda 
korset eller liknande

VATTENLÄCKA I 71:AN

Tommy och Inga Holmqvist  i 
71 :an märk te a t t de hade 
vat tenskador i lägenheten, 
Parketten reste sig vid väggen och 
väggen var blöt. Två andra 
grannar precis under dem hade 
l ikar tade problem. Tommy 
konstaterade själv med hjälp av 
N o r d s t a d e n a t t  d e t v a r 
värmeväxlaren på vinden som 
läckte. Från den går ett  rör som 
för kondensvatten till avloppet.

Någon hade sparkat eller snubblat 
på den så att plastledningen hade 
gått  sönder. Vattnet från det 
avsparkade röret följde väggen 
och var synligt till och med på 
utsidan på Tegelviksgatan.71. (Nu 
har det börjat torka)

Är detta ett försäkringsärende? 
Brandkontoret har inte bestämt 
sig. Men även om det blir ett 
försäkringsärende står vi med en 
självrisk på 44 400.

MEN – nu är det lyckligtvis så att 
Tommy är snickare sedan 40 år, 
nu pensionerad. Han kan tänka 
sig att  fixa inte bara sin egen 
lägenhet utan också de två andra 
samt reglera problemen på 
vinden. Hur mycket? Under alla 
omständigheter under självrisken. 
Och dessutom kommer han inte 
att  kunna klaga på reparationen 
av sin egen lägenhet. 
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Nytt garageombud
Tack Lars Deremo!

Lars Deremo, vårt mångåriga 
garageombud slutar på egen 
begäran och av hälsoskäl. Vi i 
styrelsen beklagar detta eftersom 
det var tänkt  att vi skulle knyta 
honom närmare styrelsen. Han 
har gjort ett förnämligt jobb och 
bland annat sett till att  det finns 
garagelegitimation i bilarna. Om 
nu bara alla använde den!Hans 
eget förslag är att det är någon i 
styrelsen som ska bli det nya 
garageombudet. Vår ordförande, 
Lasse Hallgren, ersätter därför 
Lars Deremo som garageombud 
men Lars kommer att  vara kvar 
som senior consultant och lära 
upp det nya garageombudet. 

Tack Lars för ditt  ideella och 
o s j ä l v i s k a a r b e t e ! 

VI HÖJER GARAGEHYRAN

Vid ett  möte med kanalföreningen 
b e r ä t t a d e S j ö l e j o n e t  o c h 
Kajkanten , två l ikvärdiga 
bostadsrättsföreningar till oss – 
byggda av JM ungefär samma år 
som vår förening – att de redan 
höjt sin garagehyra till 1200.

E n a v f ö r e n i n g a r n a h a d e 
dessutom antagit  differentierade 
hyror men rekommenderade det 
inte pga merarbetet.  Deras 
argument var: Finns det en kö 
gäller marknadsekonomi.

De var också överens med Lars 
Deremos idéer om en viss 
differens mellan boendeparkering 
på gatan jämfört  med plats i ett 
varmt  garage. Höjningen gäller 
från 1 januari och innebär att 
hyran blir 1200 i månaden .

ÄR HUSET SÅ VÄLBYGGT 
SOM VI HOPPADES? 

JM sägs vara ett  av de bättre 
byggföretagen men är det bra?

E n a v k a n a l f ö r e n i n g a r n a , 
Kajkanten, har upplevt stora 
problem med värmen och draget  i 
vissa lägenheter. De undersöktes 
noggrant och det visade sig att  det 
fanns uppenbara konstruktionsfel 
i flera lägenheter. Det saknades 
isolering, det fanns gipsplattor 
med hål, osv.

Vi måste undersöka om samma 
gäller oss. JM:s garanti ligger på 
tio år och den är sedan länge 
passerad. 

Dessutom visade det sig att 
samma förening hade problem 
med avlopp och översvämningar. 
De undersökte ledningarna med 
kamera och till deras stora häpnad 
fanns det delar av rören där det 
fanns stora cementklumpar. 
Plattsättare sköljde av hinkarna, 
spolade ner det  och det bildades 
proppar. Rören rengjordes och 
plötsligt var alla avloppsproblem 
borta.

Dags för oss att  kolla. Och det var 
vad Kajsa och en entreprenör från 
Nordstaden började med när de 
gick igenom källarna och fann att 
värmen var avstängd eller för låg 
i flera stammar.

Allt sattes på och jag hoppas att 
det har märkts på radiatorerna. Vi 
ska ta itu med värme och drag i 
höst.

Dessutom höjde de temperaturen 
på tappvarmvattnet fem grader. 
Detta för att  hindra spridning av 
legionärsjukan som kan orsakas 
av bakterier som kan förorena 
vattenledningar. Genom att hålla 
v a t t e n t e m p e r a t u r e n i 
ledningssystem och tankar vid 
minst 60 grader minskar risken 
för smitta. Vid tappstället ska 
temperaturen vara minst  50 
grader och högst  65 grader. Var 
uppmärksam på skållningsrisken!



OPEN NET  blir norskt – vad betyder det för oss?

Även Canal Digital ägs av Telenor

Vad innebär detta för oss? Lennart Håkansson utreder vidare. 
Det kan bli ändringar i föreningens avtal med operatören. 
Avvakta innan du binder dig för långa nya internet-och TV-avtal.

Telenor Sverige meddelar  att  man köpt   kommunikationsoperatören Open 
Broadbandnet  Sweden AB (”OpenNet”) av Sweden Carnica Group. 
OpenNet  har 16 anställda och finns i öppna nät i 36 kommuner över hela 
landet. Som en följd av affären ingås ett  driftavtal mellan Telenor Sverige 
och Fiberdata AB, som hittills levererat detta till OpenNet.

RING RING BARA DU 
SLÅR EN SIGNAL 

P o r t t e l e f o n e r n a s o m v a r 
avstängda i månader ska nu åter 
fungera. Felet  var inte lätt  att 
lokalisera men det låg hos Telia. 
De har satt  igång dem igen så de 
som använder porttelefon – go for 
it.

Porttelefonerna är kopplade till 
den fasta telefonen så har ni gjort 
er av med den så funkar det  inte. 
Det  går att koppla till mobiler 
men det är något  var och en måste 
fixa och betala själv.

Telefonen säger inte tut tut  utan är 
tyst  och det är för att  de som bor i 
närheten av porten inte ska bli 
störda. Men när personen i 
lägenheten svarar hörs det  desto 
bättre. 

FÖRTYDLIGANDE OM 
PORTTELEFONEN

Mellan kl. 22.00 och 6.00 går det 
inte att  ringa upp till lägenheterna 
med de koder som finns angivna  
på namntavlan. Detta för att 
förhindra busringning nattetid. 
Däremot kan man slå B följt  av 
telefonnumret. Vid svar kan 
lägenhetsinnehavaren som vanligt 
öppna porten genom att slå siffran 
5 på telefonen.

TEKNISK FÖRVALTNING 
-SKA VI BYTA?

Vi funderar på att  byta teknisk 
förvaltare. Vi har fått tre anbud 
som vi ska gå igenom och se 
vilket som passar oss bäst. Vissa 
småsaker har inte fungerat riktigt 
som de ska och Nordstaden är 
dyrast. 

Men vi är framförallt ute efter 
kvalitén. Styrelsen återkommer 
med information. 

LITE BLANDAT 
SMÅPLOCK

Vi har några smutsiga balkonger 
på punkthusen. Vi ska försöka 
fixa dem under våren då det blir 
varmare säger teknikerna. Men de 
ska bli vita och skinande igen.

Vi ska slipa marmorgolven och vi 
kommer att ha julgran på gården. 
Tyvärr, inga julgranar i portarna.

Plåthuset som har industrikontor 
och bilfirmor vid Nätgränd ska 
rivas och där byggs ett  nytt 
boningshus.

Alla gamla hissknappar ska vara 
utbytta före nyår.


