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Fönsterprojektet
Fönsterprojektet löper enligt plan. I 
vecka 45 (7–13 november) skickades 
förfrågningsunderlaget ut till fem företag. 
Får vi inte tillräckligt med svar kommer 
vi att skicka ut till fler leverantörer. Detta 
sköts av en teknisk konsult. I samband 
med fönsterbytet görs även en PCB-
sanering av fogen som sitter runt fönstret. 
Företagen har en månad att svara på vårt 
förfrågningsunderlag. När vi valt leverantör 
kommer vi att kalla till ett informationsmöte. 
På mötet kommer vi presentera företaget 
och gå igenom hur arbetet med fönsterbytet 
kommer att gå till. Vi räknar med att arbetet 
startar under februari 2017. Vi uppskattar 
tiden för fönsterbyte i hela fastigheten till 
cirka 3 månader.

TiVo
Vi gör en liten påminnelse om TiVo-boxen 
som ingår i avgiften. Med TiVo får du också 
funktioner som gör tv-tittande bekvämare. 
Till exempel Serieinspelning, Smartsök, Sju 
dagars omstart och TiVo-tips. TiVo lär sig 
vad du gillar och inspirerar dig att upptäcka 
nytt. Glöm fasta tider och njut av en TV-
upplevelse du skapar själv, hemma i soffan 
eller på språng med mobilen och surfplattan. 
Beställ boxen kostnadsfritt från Com Hem på 
90 222.

Cyklarna
Många av de cyklar som fortfarande står i 
styrelserummet är inte märkta med namn. 
Efter den 31 april 2017 kommer dessa 
omärkta cyklar att slängas. Övriga cyklar 
ombeds respektive ägare ta hand om 
själva, kontakta någon i styrelsen om ni 
vill titta på cyklarna. 

Outhyrda lokalen 450 m²
Vi har ingen hyresgäst klar men vi för 
en dialog med ett företag som har visat 
intresse för förrådet på plan -1 som NCS 
Colour tidigare hyrde. Den lämpar sig 
bara till lagerlokal. 

Inpasseringskort
Kortsystemet för inpassering till garaget 
kommer att stängas av den 16 januari 
2017. Efter detta datum kommer 
korten inte längre fungerar och du kan 
slänga det eller lägga det i föreningens 
brevlåda. Fjärrkontrollerna blir kvar och 
från och med 15 januari 2017 kommer 
det även finnas möjlighet att öppna 
garageporten med en app. För att det 
skall vara möjligt måste vi få tillgång 
till er aktuella e-postadress, den skickar 
ni till styrelsen@isbrytaren51.se. Mer 
information kommer inom kort.
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Brandskyddsarbete
Vid senaste brandsyn noterades det att 
någon har ställt blommor i papperpåse 
och en blomlåda i garaget. Utöver fordon 
får överhuvudtaget inget förvaras på 
garageplatserna eller i garaget. 
Av brandsäkerhetsskäl kommer vi att ta bort 
blommor och blomlådor den 1 december. 
Alternativ förvaring av blommor över 
vintern är i förrådet som tillhör lägenheten.

Snart dags för årets glöggmingel
Söndagen den 11 december klockan 16.00 hoppas vi att ses på gården för glögg, 
pepparkakor och lussebullar. Välkomna!


