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Takrenovering	  
Vikens	  Plåt	  &	  Tegel	  arbetar	  med	  bytet	  av	  takbeläggningen	  på	  DW2-‐14	  sedan	  slutet	  på	  augusti	  och	  
arbetet	  flyter	  på	  enligt	  tidsplan.	  	  
	  
Lokalprojekt	  
Styrelsen	  är	  i	  slutskedet	  att	  skriva	  avtal	  med	  Yodoi	  AB	  som	  köper	  ca	  130	  kvm	  från	  föreningen	  och	  
bygger	  om	  dessa	  till	  fyra	  bostadsrätter,	  enligt	  tidigare	  stämmobeslut.	  Yodoi	  AB	  kommer	  även	  att	  
åta	  sig	  att	  renovera	  ett	  mötesrum	  samt	  nytt	  övernattningsrum	  med	  dusch	  och	  toalett.	  	  
	  
Föreningen	  har	  ytor	  kvar	  nere	  i	  källaren	  och	  i	  dagsläget	  är	  det	  inte	  bestämt	  exakt	  vad	  som	  ska	  
hända	  med	  denna	  yta.	  Dessvärre	  råkade	  vi	  ut	  för	  en	  vattenskada	  nere	  i	  källaren	  nyligen	  och	  
saneringsarbete	  påbörjas	  inom	  kort.	  
	  
Höststädning	  –	  lördag	  21/10	  kl.	  10.00	  
Välkommen	  på	  årets	  höststädning!	  Vi	  samlas	  kl.	  10.00	  utanför	  DW32	  och	  fördelar	  de	  arbets-‐
uppgifter	  som	  behöver	  utföras.	  Det	  blir	  korvgrillning	  enligt	  tradition	  efter	  utanför	  DW8.	  Alla	  
boende	  är	  varmt	  välkomna	  att	  delta	  och	  utlottning	  av	  biocheckar	  kommer	  att	  ske	  till	  alla	  som	  
skriver	  upp	  sig	  på	  lista	  vid	  starten	  kl.	  10.00.	  
	  
Nya	  portkoder	  
Söndag	  1/10	  byttes	  samtliga	  portkoder	  ut,	  alla	  boende	  har	  fått	  informationsbrev	  i	  sina	  brevlådor	  
med	  nya	  koden.	  
	  
Cyklar	  och	  cykelställ	  
Nya	  cykelställ	  i	  delar	  av	  området	  kommer	  att	  installeras	  löpande	  då	  många	  av	  de	  gamla	  
cykelställen	  är	  gamla	  och	  skadade.	  De	  portar	  som	  berörs	  kommer	  att	  få	  information	  om	  att	  flytta	  
på	  sina	  cyklar.	  
	  
Men	  i	  väntan	  på	  snön	  vill	  vi	  be	  samtliga	  att	  ändå	  ta	  in	  sina	  cyklar	  och	  ställa	  in	  dem	  i	  cykelrummen.	  
Det	  finns	  annars	  risk	  att	  plogbilar	  kan	  komma	  att	  skada	  cyklar	  i	  onödan	  eller	  inte	  komma	  fram.	  	  
	  
Canal	  Digital	  Kabel-‐TV	  byter	  till	  Bredbandsbolaget	  
Den	  2017-‐11-‐20	  byter	  vår	  leverantör	  av	  analog	  tv,	  från	  Canal	  Digital	  Kabel-‐TV	  till	  
Bredbandsbolaget.	  I	  samband	  med	  bytet	  kan	  det	  uppstå	  ett	  mindre	  avbrott	  i	  tjänsten.	  Man	  behöver	  
göra	  en	  kanalsökning	  på	  sin	  tv	  tidigast	  kl.	  18.00	  på	  bytesdagen,	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  alla	  kanaler.	  
Gå	  in	  på	  www.bredbandsbolaget.se/byte	  för	  att	  läsa	  mer	  om	  bytet:	  
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