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God jul och gott nytt år! 
Snart kommer julen och vi vill passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. I samband med detta 
så vill vi också påminna om att hantera levande ljus på ett säkert sätt och att det kan vara på sin plats att 
kontrollera din brandvarnare. Vi kommer att ha bemanning på e-post och telefon precis som vanligt under jul-
och nyårshelgen men kom ihåg att akuta fel skall anmälas till Riksbyggen 0771-860 860. 
 
Snöröjning 
Än så länge så har snön lyst med sin frånvaro men det finns ändå anledning att flytta cyklar som står i cykelställ 
utomhus till cykelförråden där det nu finns gott om plats. Det gör att snöröjningen kan komma till och röja kring 
våra porthus. Flyttade cyklar finns i ett låst källarförråd i DW26. Kontakta info@brfdoktorn.se om du saknar din 
cykel. 
 

Pappersåtervinning 
Vi har fortsatta problem med att papp, sopor och annat slängs i våra kärl för pappersåtervinning. Detta innebär i 
förlängningen ökade kostnader för föreningen och att vi inte hjälper miljön så mycket som vi kan. 
Pappersåtervinningen är såklart bara till för återvinning av papper, tidningar och liknande. Tillsammans kan vi 
hjälpas åt så att detta sköts bättre framöver.  
 

Inbrottsförsök/skadegörelse 
Vi har haft ett försök till inbrott alt. skadegörelse i DW6. Skadorna som uppkom i samband med detta 
åtgärdades snabbt men vi behöver tillsammans vara uppmärksamma på om det händer liknande saker igen så 
att vi även fortsättningsvis har en trygg boendemiljö.  
 

Status TV-avtal 
Som tidigare informerats så var tanken att teckna ett nytt tv-avtal som skulle börja gälla från och med årsskiftet.  
Bakgrunden till detta var att det avtal vi har idag är föråldrat, opraktiskt och dyrt.  Det nya avtalet var billigare och 
bättre. Kostnaden skulle sänkas till 97kr/mån och då skulle det ingå ett kollektiv basutbud, en digitalbox och ett 
digitalkort till samtliga medlemmar. Tyvärr har det framkommit på vägen att det inte är möjligt för oss att göra på 
detta sätt i dagsläget, då våra stadgar ej ger det spelrummet. Vi håller just nu på att se över alternativa 
lösningar, för att hitta den bästa lösningen för majoriteten. Mer information 
kommer att ges så snart vi vet mer, men det kommer alltså inte att tecknas 
något nytt avtal just nu. 
 

Lägenhetsnumrering och nya adresser 
Arbete pågår med att uppdatera lägenhetsregister samt tillhörande 
folkbokföring. Detta gäller det fyrsiffriga lägenhetsnumret som upprättades 
tillsammans med lantmäteriet år 2010. Lägenhetsregistret hos kommunen är 
uppdaterat, rättelse har skett för bottenplan DW2 där lägenheterna var felvända 
samt att kommunen hade en lägenhet för mycket registrerad, samt för port 48 
och 50 där numreringen felaktigt startat på 10XX, trots att det är en trappa upp 
och alltså bör starta 11XX. Nya adresser är även upprättade för lokalerna vid 
DW 48-50, samt vid DW 42. (DW42A, DW50A, DW50B, DW50C, DW50D) Se 
karta intill. Uppdaterat register är överlämnat till Skatteverket som ska stämma 
av lägenhets- och boendeförteckning gentemot folkbokföringen och uppdatera 
därefter. Eventuella ändringar i folkbokföringen kommer att underrättas 
medlemar och hyresgäster via post. Samboende behöver själva anmäla eventuell adressförändring enligt 
avisering. För eventuella frågor kring ovan, kontakta mikaela.hermansdotter@brfdoktorn.se 
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