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Com Hem släcker ned det analoga 

nätet 
Den 8 september kommer Com Hem att släcka 

ned det analoga TV nätet och övergå helt till 

digitala utsändningar.  

Om du idag fortfarande tittar på TV analogt 

följer du Com Hems anvisningar i bifogad länk.  

 

Är du osäker kan du kontakta Anders Bagewitz, 

ansvarig i styrelsen bl.a. för vårt TV avtal. 

Anders B kommer att avgå ur styrelsen vid 

stämman men har lovat att vara styrelsen 

behjälplig i denna fråga. Anders nås på telefon 

070-934 33 25. 

https://www.comhem.se/tv/digitalisering 

 

Föreningsstämma 
Som bekant kommer föreningens årsstämma att 

hållas den 10 juni kl 18.30 i Västermalms 

båtklubb. SMHI:s väderprognos lovar sol och 

värme på onsdag, om prognosen håller vad den 

lovar kommer stämman att genomföras 

utomhus.  

Styrelsens ambition är att genomföra årets 

stämma så ”coronasäkert” som möjligt och av 

det skälet har vi öppnat upp möjligheten till 

poströstning.  

Tillhör du någon riskgrupp är uppmaningen till 

dig att poströsta och den möjligheten har du 

fram till klockan 13.00 tisdagen den 9 juni. 

Poströsten lämnas i föreningens brevlåda, 

Igeldammsgatan 26.  

 

Nya medlemmar 

Ni vill hälsa Tommy Lindgren och Chow Ying 

Kwong till föreningen. De flyttade in i lägenhet 

24, Igeldammsgatan 26 nb, i förra veckan. 

Styrelsen hälsar en hjärtligt välkomna och 

hoppas självfallet att ni kommer att trivas i 

föreningen.  

 

 

 

 

 

 

Hyresgästanpassning av lokal 2 
(Vidarebefordrar information från SPU 

Byggprojekt AB) 

 

”Vi bygger om! 

SPU Byggprojekt AB har som 
totalentreprenör anlitats av BRF Isbrytaren 
51s nya hyresgäst Scandinavian Content 
Group AB (SCG) för att bygga om lokalen i 
markplan på Igeldammsgatan 30. SCG 
kommer att flytta in i lokalerna 2020-08-03.  
 
Under vecka 24 och 25 kommer 
rivningsarbeten att utföras, detta kommer att 
orsaka en del störande ljud. Som mest 
kommer det att låta mellan den 16/6 och 
18/6 då slipning av betonggolvet är 
inplanerat. Färdigställandet av lokalerna 
kommer att pågå under hela sommaren, 
planerad arbetstid är vardagar mellan kl. 
07:00 och 16:00. 
Vi hoppas att våra arbeten inte ska störa allt 
för mycket. Har ni frågor eller synpunkter 
kontakta oss. 
 
Styrelsen i BRF Isbrytaren 51 är väl insatta i 
projektet och kommer löpande bli 
informerade kring projektets framdrift, 
medverka på byggmöten, slutbesiktning 
samt få ta del av all slutdokumentation. 
 
Vi önskar er en trevlig sommar!! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mathias Krooks, Arbetsledare 
Mobil: 073-5452530 
mathias.krooks@spugruppen.se 
 
Joakim Karlsson, Projektledare 
Mobil: 072-2148903 
joakim.i.karlsson@afry.com 
 
Mattias Willis, Projektchef 
Mobil: 073-3378794 

mattias.willis@spugruppen.se” 

 

https://www.comhem.se/tv/digitalisering

