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Årets stämma 
Stämman 6 maj klockan 18.30 äger rum på 
Piperska Muren, där det också kommer att 
serveras mat och dryck. Adressen till Pi-
perska Muren är Scheelegatan 14. 

Driftsättning av fiberoptiken  
Systemet kopplades på 16 mars. Då har 
alla en månad på sig att beställa box och att 
få det hela att fungera med hjälp av Bred-
bandsbolagets kundservice 0770-777 000. I 
Bredbandsbolagets information står att 
man ska uppge kampanjkod ”fristart”. Vik-

tigt: Om du vill ha telefoni så säg upp det 
gamla telefoniavtalet via Bredbandsbolaget 
så att du kan behålla ditt gamla telefon-
nummer. Väntar man längre än en månad 
med att beställa box och koppla upp sig 
kommer det att kosta en startavgift.   
 
Även med ip-telefonin ska det gå att be-
hålla möjligheten att ha flera telefonappa-
rater i lägenheten om boxen kopplas till 
första jacket och tidigare ledningar också 
är kopplade så.  

Hjälp med kabeldragning 

Den som vill ha hjälp med kabeldragning i 
lägenheten ska senast den 30 mars anmäla 
det i föreningens brevlåda. Sådan kabel-
dragning kostar 130 kronor per meter och 
mäts i den kabellängd som går åt. Styrelsen 
bokar tid för ”kabeldragarna” så att jobbet 
kan utföras i ett sammanhang.  

Eventuell vattenskada 
Endevos akvarium har gått sönder och 
vattnet har läckt ut genom trossbotten och  

 
 
 
in i Färginstitutets lager, vårt garage och 
även in i vår källarförrådskorridor åt upp-
gång 28 till. Kontrollera om skada uppstått 
i ditt förråd. Anmäl i så fall till ditt eget 
försäkringsbolag.  
 
Från föreningens sida är skadan anmäld 
hos If och Endevo har anmält till sitt för-
säkringsbolag, Länsförsäkringar. I slutän-
dan synes det troligt att Akvarieföretaget 
får stå för kostnaderna. Men det får de in-
blandade försäkringsbolagen klara ut sins-
emellan.   

Så uppstår soplukt i trapphusen 
För att undvika ständig soplukt i trapphu-
sen sugs soplukten från soprummet upp  
genom sopnedkastets schakt med hjälp av 
en fläkt och vidare ut på taket. Det finns  
alltså i sopnedkastets schakt en luftström 
som går uppåt.  
 
Då soplukt uppstår beror det i nio fall av 
tio på att någon slängt in en ofylld plast-
påse eller dylikt i sopnedkastet. Den riske-
rar då att lyftas uppåt med luftströmmen 
och täppa till gallret vid utsläppet i taket. 
Och detta leder i sin tur till att fläkten i 
stället blåser ut soplukt via sopnedkastet in 
i trapphuset, eftersom luften som luktar 
sopa inte kan komma ut ur fastigheten. 
 
 


