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Kontakt sakfrågor  
Den som har frågor kan vända sig till vem som 
helst i styrelsen.  
Nedan visas dock några av de ansvarsområden 
enskilda styrelseledamöter har. 
 
För frågor om:  
vad som gäller inom föreningen kontakta 
Thomas Nagornoff  
E-post: thomas.nagornoff@bredband.net 
Hemtelefon: 08-652 54 59 
Mobiltelefon: 070-590 00 34 
 
gården och markiser kontakta Ulla Andersson  
E-post: 086514548@telia.com 
Hemtelefon: 08-651 45 48 
Mobiltelefon: 070- 531 68 88 
 
nycklar, passerkort och fjärrkontroll till 
garageport kontakta Lars Ståhlberg 
E-post: stahlberg.lars@bredband.net 
Hemtelefon: 08-16 56 30  
Mobiltelefon: 070-566 88 84 
 
tvättstuga och uthyrning av garageplatser 
kontakta Åsa Jugård 
E-post: asajugard@hotmail.com  
Mobiltelefon: 070-591 51 45 
 
kabel-TV, bredband och fastighetens 
brandskydd kontakta Daniel Ram 
E-post: daniel.ram@bredband.net 
Hemtelefon: 08-654 55 20 
Mobiltelefon: 073-267 05 20 
 
hemsidan kontakta Styrbjörn Palmqvist 
E-post: styrbjorn.palmqvist@gmail.com 
Mobiltelefon: 0733-24 56 36 
 
 

 Hemsida 
På föreningens hemsida www.isbrytaren51.se 
hittar du alltid uppdaterad information om: 

 Aktuella händelser, aktiviteter och 
projekt 

 Journummer 

 Kontaktuppgifter till styrelse och 
valberedning 

Dessutom finns det möjlighet att läsa och ladda 
ner: 

 Årsberättelser och stämmoprotokoll 
 Stadgar och regler 
 Informationsbladet Isbrytarläget 

 
 

ComHem  
I informationsbladet (som låg i ett 
kuvert) stod det att man måste 

personligen ta kontakt med ComHems 
kundtjänst på telefonnummer 0775-17 17 20 
eller 0771- 55 00 00 som har öppet vardagar 8-
21, lördag och övriga helgdagar 9-18 för att 
beställa TiVo boxen. 
 
 

Bredbandsbolaget 
Det nya avtalet med 
Bredbandsbolaget löper på 3 

år från och med 1 oktober 2014, Bredband 
100/100 och Telefoni. Med den nya hastigheten 
Bredband 100 +Plusfart betyder att det går lika 
fort att ladda ner filer som att ladda upp dem. 
Perfekt för dig som vill utnyttja bredbandets 
möjligheter till max. Streama filmer, spela 
online, jobba med extremt tunga filer, skicka och 
ta emot utan problem. För telefoni gäller att man 
till Bredbandsbolagets telefonikunder ringer du 
för 0 kr/mån. För att optimera utnyttjande av den 
nya hastigheten behövs en ny router. Som du 
själv beställer av Bredbandsbolaget, genom att 
ringa kundtjänst: 0770-77 70 00. 
Bredbandsbolaget skickar den nya routern 
kostnadsfritt och du returnerar enligt 
instruktionen som medföljer din befintliga 
router. 
 
 

Gästparkeringen  
flyttas till plats 219, med samma 
användningsvillkor, från och med  

7 november. Den befintliga platsen kommer att 
tas bort helt. 


