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Allmän information 

 
Föreningslokal: 
Brf Doktorn 
Doktor Widerströms gata 50 
129 54  HÄGERSTEN 
 
Telefonsvarare: 08-646 94 40 
E-post: info@brfdoktorn.se 
Hemsida: www.brfdoktorn.se 
 
Fastighetsförvaltning: 
Riksbyggen 
Felanmälan: 0771-860 860 
 
Kabel TV-leverantör: 
Canal Digital AB 
Telefon: 0770-33 22 11 
 
Internet/IP-telefoni/TV: 
OwnIt Broadband AB 
Telefon: 08-525 073 00 
 
Nycklar: 
Aspuddens Lås - Låstjänst i 
Storstockholm HB 
Störtloppsvägen 21, Västertorp 
Telefon: 08-97 10 00 
Jour: 070-397 10 00 
Hemsida: www.lastjanst.com 
 
Ta med kopia på avgiftsavi 
samt legitimation för ny nyckel. 
Saknad/stulen nyckel skall 
polisanmälas. Vissa nycklar 
kan kräva rekvisition från 
styrelsen. 
 

Tvättstugecylinder: 
Ädelharts AB 
Telefon: 0435-301 50 
Webb: www.aedelharts.se 
 
Vid köp av ny cylinder, ange 
”COPYRAMA RÖD 
BOKNINGSCYLINDER” samt ert 
lägenhetsnummer, namn och 
leveransadress  

Ny hyresgäst i en av lokalerna vid DW.48  

Hjälp oss att hälsa våra nya hyresgäster välkomna! Lokalen hyrs numera av 
Anderberg Design som arbetar med webbdesign och Alleycat Alice Tattoo 
Parlour som tatuerar. Ni som är intresserade är välkomna att titta in på glögg 
den 8e december mellan kl.14 och 16 då de bjuder in till en minipremiär!  
Besök gärna deras facebooksida: www.facebook.com/alleycatalicetattooparlour 
 

Såld hyreslägenhet 

Vi har sålt en av våra hyresrätter - återstår  25  hyresrätter i föreningen. 
Lägenheten var en tvåa på 56kvm,  den såldes i befintligt skick för 1 500 000kr. 
Tillträde sker 1 december. 
 
Inget öppet hus i december 

I december hålls inget öppet hus, men ni är mycket välkomna den 31 januari 
2013. Under jul och nyår kan svarstider på mejl och telefon vara längre på 
grund av julledighet. Vi önskar alla god jul och ett gott nytt år! 
 
Klotter 

Vi har haft en del problem med klotter. Allt ska fram tills idag vara sanerat, men 
vi ber er att hålla ögonen öppna och anmäla nytt klotter till vår mejl: 
info@brfdoktorn.se. 
 

Takarbete   

Under November så har vi genomfört underhåll på våra tak. Bland annat så har 
trasiga tegelpannor bytts ut, taknockar repareras och hängrännor rensats. Till 
våren kommer vi att gå vidare  med ytterligare förbättringar av taket. 
 

Nya tvättmaskiner 

Nya tvättmaskiner är installerade i tvättstuga 7 & 11. Två centrifuger var 
sönderrostade och tvättmaskinerna var gamla och kunde inte centrifugera så 
bra. Därför valde vi att ta bort centrifuger och tvättmaskiner, för att installera 
nya tvättmaskiner med centrifugering.  
 

Ownit, internet 1000mb 

Våren 2013 byter Ownit alla våra switchar utan kostnad; med möjlighet att välja 
1000 mb/s som högsta hastighet. Uppdateringen innebär också att ip-numret 
kommer att levereras automatisk (samma nummer som tidigare)närmare 
information om hur detta ska hanteras kommer senare. 
 

Energiprojekt 

Samtliga nya undercentraler är nu installerade och anläggningen är godkänd av 
Fortum. Montering av termostater pågår. Obs! hör av dig om termostat, 
munstycke på kran eller temperaturgivare i hall saknas - eller om du inte fått 
nytt duschhandtag.  
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