
Solna 9 oktober 2019 

ATTENTION! This is important information. If you require this information in 
English, please contact the chairman of the board: larssonhagberg@gmail.com or 

+46 70 260 17 71.  

 

Tyvärr har den pågående saneringen av våra balkonger tillfälligt stoppats av Solna stad – 

detta på grund av strul med de tillstånd som krävs. Entreprenören har nu ordnat 

tillstånd, men det tar tid innan dessa ”vinner laga kraft” som det så fint heter. Under 

denna tid kommer ingen sanering att utföras, och jobbet står därför still.  

 

”Hur lång tid kommer det att ta?” 
Jobbet är pausat i ungefär tre veckor i väntan på att beslutet vinner laga kraft. Så fort vi 

vet mer, kommer vi att anslå information i respektive trapphus. Målet är dock att allt 

jobb ska vara klart inom ramen för den ursprungliga tidsplanen. Men klart är redan nu 

att den första fasen, den som påbörjats, kommer att ta längre tid. 

 

OBS! Ni som har byggställningar utanför era balkonger får inte öppna eller gå ut på 

balkongerna så länge ställningarna finns kvar! Bra att veta är också att det har 

installerats larm på byggställningarna, i syfte att ytterligare höja säkerheten 

 

Under den tid som saneringsjobbet pågår så är inte övernattningsrummet tillgängligt för 

bokningar. Detta då de som jobbar med saneringen behöver använda rummet för sina 

anställda. Så fort projektet är avslutat, släpps bokningen på igen via hemsidan. 

De allra flesta av oss i vår förening har Bredband 2 som internetleverantör. Styrelsen har 

nu, tillsammans med övriga föreningar på Johan Enbergs väg, valt att teckna avtal med 

Bredband 2 om en så kallad gruppanslutning. Det gör att vi får bättre uppkoppling till ett 

mycket lägre pris. Det innebär också att du som enskild medlem inte behöver ha ett eget 

internetabonnemang – om du inte väldigt gärna vill – och att kostnaden för internet 

kommer att ingå i den avgift du betalar till föreningen. Det innebär också att ALLA 

medlemmar får en avgiftshöjning på 47 kronor i månaden från den 1 april nästa år, 

oavsett om du har Bredband 2 idag eller inte.  

 

”När börjar det nya avtalet att gälla?”  
Den tekniska uppgraderingen har redan påbörjats, och hastigheten på våra 

uppkopplingar kommer sannolikt att höjas innan årsskiftet. Den nya avgiften på 47 kr 

per månad kommer att finnas på avin som avser avgiften för april 2020, och som därmed 

ska betalas i slutet av mars.  

 

”Jag har Bredband 2 som leverantör – behöver jag göra något?”   
Nej, Bredband 2 har lovat att se till så att allt ska ske per automatik. Om detta mot 

förmodan inte skulle fungera, vill vi i styrelsen såklart veta det.  

 

”Jag har en annan internetleverantör idag – behöver jag göra något?” 
Ja. Vill du ha snabbare bredband till en lägre kostnad som dessutom ingår i den nya 

avgiften så bör du säga upp ditt nuvarande avtal så fort som möjligt. Men det bestämmer 

du själv. Vill du fortsätta ha kvar ditt gamla abonnemang – och betala för det – så går 

det såklart fortsatt bra. Men då måste du snarast meddela det till IT-ansvarig John i 

styrelsen på john.sjostrom@gmail.com. Tänk dock på att du fortfarande kommer få en 

avgiftshöjning med 47 kronor per månad. Vill du byta till Bredband 2 nu är det 

kostnadsfritt - om du skulle vilja byta till Bredband 2 vid ett senare tillfälle tillkommer en 

självkostnad på cirka 1500 kronor.  
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Det händer mycket nu i vår förening, och mer är att vänta. Styrelsen vill därför ta 

tillfället i akt och berätta mer om status i aktuella frågor samtidigt som vi försöker fånga 

upp och svara på eventuella frågeställningar från er medlemmar. Vi bjuder därför in till 

ett informationsmöte torsdagen den 31 oktober kl 18.30 i BiyunAkademiens lokaler på 

torget, Johan Enbergs väg 20. Om du tänker komma till mötet, är det bra om du anmäler 

dig till Anne-Marie Leven Endom på ammi46@hotmail.se eller 070-579 73 33. Detta så 

att vi kan förbereda fika. Hör också gärna av dig om det är något särskilt du vill att vi ska 

ta upp på mötet.  

 

Styrelsen har fattat beslutet att byta ut all belysning i våra portar och därtill angränsande 

utrymmen. Detta för att såväl öka styrkan i belysningen där det finns behov, men också 

för att spara på energikostnaden genom att uppgradera till LED-belysning. Bytet kommer 

att utföras av en firma som heter Miljöbelysning AB.  
 

Under sommaren har förrådsutrymmen i den f d matkällaren tömts på prylar – detta för 

att utrymmet ska saneras från asbest samt brandsäkras. Nu har vi tyvärr noterat att 

efter det att de tidigare hyresgästerna tömt utrymmet på saker, så har nya saker 

tillkommit. Detta är såklart inte tillåtet. Vet du med dig att du förvarar saker i detta 

utrymme, ombeds du ta bort dessa saker senast den 25 oktober. De saker som finns 

kvar i utrymmet vid det tillfället kommer att slängas.

Styrelsen har vid sitt senaste möte bestämt att tillsätta tre arbetsgrupper: 

Trygghetsgruppen, Informationsgruppen samt El- och energigruppen. Varje grupp 

leds av en ledamot i styrelsen, men vi ser gärna att medlemmar utanför styrelsen deltar.    

 

Trygghetsgruppen kommer att titta på hur vi kan förbättra tryggheten i och kring vår 

fastighet. Det kan handla om alltifrån hur belysningen kan bli bättre till hur vi kan få en 

fungerande grannsamverkan och hjälpas åt. Gruppen leds av Viviann Wolff från 

styrelsen, och den som vill vara med i gruppen får gärna anmäla intresse till henne på 

viwol2@gmail.com eller 070-726 07 59. 

 

Informationsgruppen kommer att titta på hur vi kan förbättra hur vi informerar 

varandra i föreningen, såväl mellan medlemmar som information från styrelsen osv. I 

uppdraget ingår att titta på alltifrån föreningens hemsida och vad vi kan göra med den 

till om vi kan göra något åt nuvarande kaos med lösa informationslappar på anslagstavlor 

och dörrar i våra trappuppgångar. Gruppen leds av vår ordförande Jimmy Blomqvist 

Larsson, och den som vill vara med i gruppen får gärna anmäla intresse till 

larssonhagberg@gmail.com eller 070-260 17 71.  

 

El- och energigruppen kommer att titta på vad som kan och bör göras för att 

åstadkomma billigare och mer effektiv användning av el och värme i vår fastighet. 

Gruppen ska titta på förutsättningar för alltifrån solceller på taket till uppgradering till 3 

faser i våra ledningar – men också om det är möjligt att spara på 

uppvärmningskostnader genom att isolera taket. Gruppen leds av Richard Tjörnhammar 

från styrelsen, och vill du vara med och bidra får du gärna anmäla dig till 

richard.tjornhammar@gmail.com eller 073-708 34 00. 
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