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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 
 
Öppet hus: Sista torsdagen i 

månaden kl. 19.00-20.00 är ni 
välkomna att besöka Öppet hus i 
föreningslokalen. 
 

Vi ber er att alltid kontakta 
styrelsen vid ärenden som ej är 
Akuta. 

 
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: 
Bysmeden AB 
Elektravägen 22, Västberga 
Telefon: 08-681 78 20 
 
Ta med kopia på avgiftsavi samt 
legitimation för ny nyckel. 
Saknad/stulen nyckel skall 
polisanmälas. Vissa nycklar kan 
kräva rekvisition från styrelsen. 

 
Tvättstugecylinder: 
Copyrama AB 
Telefon: 08-585 480 30 
 
Vid köp av ny cylinder, ange 
”RÖD BOKNINGSCYLINDER” 
samt ert lägenhetsnummer. 

God fortsättning på 2012 

Vi vill börja med att tacka våra härliga grannar Lennart Eriksson och Åke Ljung 
som under 2011 har visat sitt engagemang för föreningen. Stort TACK till er! 
 
Tak 

I början av 2012 kommer vi besiktiga taken för att få en helhetsbild av hur 
konditionen är. Vi återkommer med resultatet i nästa nyhetsbrev. 
 
Grovsoprummet stängs! 

Trots tidigare uppmaningar om vad man får och inte får slänga som grovsopor 
missbrukas detta avsevärt vilket har lett till orimligt höga sophanterings-
kostnader. Vi ser tyvärr ingen annan utväg än att stänga grovsoprummet och 
detta sker 31 januari. Som alternativ erbjuds du att slänga grovsopor i 
uppställd container på vår- och höststädningsdagarna (dock ej elektronik och 
miljöfarligt avfall). Vi ber er i fortsättningen vända er till Stockholms kommuns 
återvinningscentraler i Östberga och Högdalen. Kartong, glas, plast med mera 
återvinns till exempel vid infartsparkeringen vid Fruängen centrum. 
 
Stängningen av grovsoprummet kommer innebära en minskad kostnad för 
föreningen på ca 120.000 kr för 2012 och är även en ytterligare åtgärd i vår 
strävan att förbättra föreningens ekonomi. Vi hoppas på er förståelse och 
samarbete.  
 
Ventilation  

Vi ber er att kontrollera ventilationen i lägenheten, dvs. att springventilerna vid 
fönstren är öppna och riktade utåt. Om ventilerna är stängda fungerar inte 
ventilationen som avsett. Vi vill även påminna om att det är förbjudet att koppla 
in köksfläkt på ventilationssystemet på grund av brandfara. Endast fläkt med 
kolfilter är godkänd.  
 
Låssystem 

Nu är låssystemet installerat och kommer driftsättas under januari. Vänligen läs 
noga igenom separat information som berör både medlemmar och hyresgäster. 
 
Spara energi 

Alla boende kan hjälpa till att spara energi och minska föreningens kostnader. 
Tips från styrelsen: spola inte mer vatten än nödvändigt, införskaffa 
snålspolande duschmunstycke till badrummet, sänk temperaturen på 
termostaterna (detta gäller framförallt er högst upp) samt vädra endast korta 
stunder då öppna fönster drar oerhörda mängder energi.  
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
Brf Doktorn 


