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Hej alla grannar, här kommer lite nyheter och information:  
 
Fiber installerat enligt plan 
Majoriteten av lägenheterna har nu fått fiber indraget och styrelsen gör en plan med de 
medlemmar som behövt avvakta med installation. Driftsättning har skett enligt plan v 25. 
För dem som beställt router via Stockholms Stadsnät så är leveransen på gång efter 
corona-relaterade förseningar. Distribution till berörda sker så fort leveransen når oss. 
 
Åtgärder för att minska råttproblemet 
På grund av ett ökande antal råttor behöver vi se över trädgården, framförallt baksidan, 
och glesa ut viss växtlighet för att göra gården mindre lockande för råttorna. Arbetet 
utförs av vår trädgårdsfirma under de kommande månaderna. 
 
Sommartider är inbrottstider – håll dörrar och entréer stängda 
Inbrottsförsök ökar i regel under sommaren. Med anledning av detta samt efter inbrottet 
i en av våra medlemmars källarförråd vill vi påminna alla om vara uppmärksamma samt 
att inte lämna entréer eller andra dörrar till fastigheten öppna. 
 
Uppgifter istället för gemensam vårstädning 
På anslagstavlan i båda entréerna finns nu en lista med uppgifter i och runt huset. 
Arbetsredskap finns i förrådet vid 27:ans port samt innanför 27:ans cykelrum. 
 
 

 

Grillsäsongen är här! Så grillar vi säkert: 
 
Föreningen har en murad grill som alla medlemmar 
får använda. Här är våra gemensamma regler: 
 

• Grillning på gården sker bara vid grillplatsen. 
• Även egna grillar ska stå vid grillplatsen, så 

att grannar störs så lite som möjligt av röken. 
• Det går inte att boka grillplatsen men det 

brukar gå bra att samsas 😊😊  
• Lämna grillplatsen fin – ta undan alla sopor! 
• Rengör gallret med en skrapa när du är klar. 
• Förvara inte kol eller dylikt vid grillen – det blir 

rörigt och kan utgöra fara för djur & barn. 
• Tänk på ljudnivån när ni är i trädgården. 
• Ta bort askan efter dig. Obs - släng inte i 

soporna förrän askan svalnat helt. 
 

Vi önskar er alla en trevlig sommar! 
Styrelsen
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Hello neighbours, here are some news and information:  
 
Fiber installed according to plan 
Most apartments have now had fiber installed. There is a plan for members who needed 
to postpone installation. Deployment was done according to plan in week 25. For those 
who have ordered a router via Stockholms Stadsnät, the delivery is on the way after 
corona-related delays. The routers will be distributed as soon as we get the delivery. 
 
Measures to decrease the rat problem 
Due to a growing number of rats we need to go over the garden, primarily at the back of 
the house, and thin out some vegetation in order to make the garden less appealing for 
the rats. The work will be done by our gardening firm during the coming months. 
 
Break-ins common during summer – keep doors & entrances closed 
Attempted break-ins often increase during summer. Because of this, and the recent 
break-in to one of our members storage rooms, we kindly remind you all to be alert and 
never leave entrances or other doors into the building open. 
 
Tasks to do instead of a spring-cleaning day 
The notice board now has a list of tasks in- and outside the house. Tools are found in 
the storage by the 27 entrance and in the back of the bike room of number 27. 
 
 

 

Barbecue season is here! Our rules: 
 
Our barbecue area in the garden is for all members 
to use. Let’s stay safe and keep it nice and tidy: 
 

• We only barbecue in the designated space.     
• Your own grill must be placed in that same 

area, to avoid bothering others with smoke. 
• The barbecue area can not be booked, but it 

usually works well to share the space 😊😊  
• Leave the garden tidy – remove your waste! 
• Clean the grid with a rake when you’re done. 
• Don’t store coal etc in the garden. It’s messy 

and can be dangerous for kids and animals. 
• Think about your volume when in the garden. 
• Remove your ash afterwards. Attn – do not 

throw it in the trash until it’s completely cool.  
 
We wish you all a nice summer!  
the Board  


