
 

 Nyhetsblad – Mars 2012 

   
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. 

Inbrottsförsök 

Någon gång under vecka 11 har ett inbrottsförsök skett på en balkong i nedre 
plan i föreningen. Tjuvarna har inte lyckats komma in, kanske beroende på att 
den boende har ett extra lås. Ni som har balkong i nedre plan, lämna aldrig 
balkongdörren olåst eller öppen för vädring när ingen är hemma. Installera 
gärna ett extra lås. Vi ber alla boende att vara uppmärksamma samt kontakta 
Polisen om ni ser något misstänkt. 
 
Portkoden 

Vi får ofta samtal till styrelsen om att portkoden inte fungerar, i de flesta fall har 
det varit så enkelt som att den boende inte trycker OK efter koden. Så för att 
använda portkoden - tryck det fyrsiffriga numret och avsluta med OK. 
 
Fönsterventiler 

När OVK-besiktningen gjordes upptäcktes att en del boende har tejpat igen 
springventilerna. Om ventilerna är stängda fungerar inte ventilationen som 
avsett och detta kan leda till förhöjd radonhalt samt dålig lukt i din lägenhet. 
Vi ber er ännu en gång kontrollera att springventilerna vid fönstren är öppna 
och riktade utåt! 
 
Sopor 

På sista tiden har vi upptäckt att sopor läggs i tidningsinsamlingarna och 
utanför sophusen. Tyvärr bidrar det här till att vi har fått problem med råttor.  
Vi har tvingats ta hit Anticimex som lagt ut råttgift i området. Om missbruket 
fortsätter att sopor slängs i boxarna avsedda för tidningsinsamling tvingas vi ta 
bort dem. 
 
Vårstädning - Söndag 22 april  

Välkommen på vårstädning söndag 22 april kl. 11.00! Vi ses utanför gamla 
grovsoprummet. Vi hjälps åt att snygga till på gårdarna mm och avslutar med 
grillning. Till denna helg finns en sopcontainer uppställd, där kan ni slänga era 
grovsopor  OBS! ej miljöfarligt avfall eller elektronik.  
 
Årsstämma - Torsdag 24 maj  

Inför årsstämman är alla medlemmar välkomna att lämna in motioner till 
styrelsen -  senast 30 april i den stora svarta brevlådan på baksidan av DW 50 
(föreningslokalen) eller till e-post: info@brfdoktorn.se.  
 
Årsstämman för medlemmar börjar kl. 19.00 med inregistrering från kl. 18.30, 
vänligen ta med legitimation. Välkomna! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen 
Brf Doktorn 


