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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 inte  
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: 
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: 
XX AB 
Telefon: 08-XX XX XX 
 
Vid köp av ny cylinder, ange 

Riksbyggen 

Ett nytt avtal med Riksbyggen har förhandlats fram med start 1 juli 2012. Det 
innebär inga större förändringar men ger oss ett bättre grundpris. Det var en 
omfattande upphandling där många leverantörer jämfördes och vi valde att 
fortsätta med Riksbyggen som leverantör för teknisk och administrativ 
förvaltning. 
 
Radon 

Radonmätning har utförts i de bostäder där värdena var för höga och enligt 
testresultaten vi fått är samtliga under gränsvärdena. Orsaken till de förhöjda 
värdena är att springventilerna i fönstren var stängda. Så vi vill påminna er att 
aldrig stänga eller tejpa igen dessa, dels på grund av risk för radon och dels för 
ventilationen. 
 
Ny leverantör för nycklar 

Från och med den 1 juni ska ni vända er till Låstjänst i Västertorps centrum 
istället för Bysmeden. Låstjänst har behörighet att göra kopior av nycklar som 
ingår i föreningens låssystem. Som tidigare ska en avgiftsavi samt legitimation 
tas med för att få göra en kopia. Som kunder har vi även 10 % rabatt på 
material och 15 % på nycklar. Låstjänst har funnits i Västertorp sedan 1996 
men startades redan 1953 och de hanterar nycklar för 250 föreningar i 
Stockholm. Anledningen till bytet av leverantör beror på Bysmedens läge i 
Västberga industriområde, och nu får vi närmare. Mer information till vänster. 
 
Ny leverantör för tvättstugecylindrar 

Copyrama som tillhandahållit låscylindrar för tvättstugorna har lagt ner sin 
verksamhet. Från och med nu beställer vi det från XX, kontaktinformation finns 
till vänster. 
 
Sommaren 

Snart är det semestertider och vi kan alla hjälpas åt att hålla koll när grannarna 
är bortresta för eventuella inbrottsförsök. 
 
Trevlig sommar! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen 
Brf Doktorn 
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”RÖD BOKNINGSCYLINDER” 
samt ert lägenhetsnummer. 


