
 

 Nyhetsblad – Mars 2015 

   
Nyhet! Hobbyrum 
I mars öppnar vi upp föreningens hobbyrum, beläget i källaren på Doktor Widerströmsgata 28. Rummet är idag 
utrustat med sågbockar, arbetsbänk och grovdammsugare och lämpar sig för exempelvis lättare snickerier och 
hobbyprojekt. För lån av hobbyrum maila info@brfdoktorn.se, ni kvitterar sedan ut en nyckel mot en deposition 
av 500kr. Depositionen återlämnas när vi återhåller nyckeln, en vecka efter utlån eller enligt överenskommelse. 
Har ni verktyg att bidra med eller andra idéer för hur vi kan utveckla hobbyrummet tas de tacksamt emot. 
Rummet blir det vi gör det till! 
 
TV-avtal 
Det nya tv-avtalet som röstas igenom på tidigare medlemsstämmor har nu trätt i kraft med start 1 februari. På 
avgiftsavin för mars syns därför en korrigering av tv-avgiften för februari och mars, samt den nya kollektiva 
debiteringen på 50,35kr. Om du fortfarande har filter i din lägenhet och alltså inte kan ta emot kanalerna 
kontaktas Canal Digital för bortmontering. 

 
Balkongrenovering 
Arbetet med balkongrenoveringarna är nu påbörjat.  Arbetet sker i etapper dagtid (bilning sker efter kl.08:00) och 
planeras att vara färdigställt som senast i september. Nedan ser ni en preliminär tidsplan för respektive port. 
OBS! Denna är preliminär och kan komma att ändras. Varje berörd port kommer att få information en vecka 
innan arbetsstart.  Allt arbete kommer att ske från utsidan och inget tillträde kommer därför att behövas till själva 
lägenheten. Under arbetet kommer balkongdörren att låsas utifrån av säkerhetsskäl, vänligen respektera detta. 
  

Preliminärtidsplan:               
Doktor Widerströmsgata 2-8             vecka 9-15 
Doktor Widerströmsgata 16-18        vecka 10-16 
Doktor Widerströmsgata 10-14        vecka 15-18 
Doktor Widerströmsgata 20-22        vecka 17-21 
Doktor Widerströmsgata 24-26        vecka 19-23 
Doktor Widerströmsgata 28-34        vecka 21-25 
Doktor Widerströmsgata 36-38        vecka 21-28 
Doktor Widerströmsgata 40-42        vecka 32-37 
Doktor Widerströmsgata 44-46        vecka 35-39 
Doktor Widerströmsgata 48-50        vecka 38-41 
 
Obs! Tillgänglighet 
Inför arbetet behöver allt på balkongen vara bortplockat, detta innefattar all typ av inredning, trall, eventuella 
mattor och dylikt. Markiser monterade på våning 1 eller 2 ska monteras ner, och samtliga balkonginglasningar 
skall vara nermonterade vid arbetets start. Under arbetet kan eventuellt enstaka garage bli tillfälligt avstängda i 
förmån för byggnadsställningen. Om så kommer respektive garageinnehavare att kontaktas av styrelsen. Under 
en eventuell avstängning kommer möjlighet finnas att lösa tillfälligt parkeringstillstånd för parkering på gårdarna. 

 

Vänliga hälsningar   

BRF Doktorns styrelse  

mailto:info@brfdoktorn.se

