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Allmän information 

 
Föreningslokal: 
Brf Doktorn 
Doktor Widerströms gata 50 
129 54 HÄGERSTEN 
 
Telefonsvarare: 076-2623664 
E-post: info@brfdoktorn.se 
Hemsida: www.brfdoktorn.se 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalisering av informationsutskick 

I fortsättningen kommer nyhetsbreven att skickas ut via epost, ett exemplar av 
det senaste nyhetsbrevet kommer också att sitta uppe i respektive port. Detta 
är ett steg mot minskade kostnader, minskad arbetsbelastning samt ett 
miljövänligare alternativ. Efter stämmobeslut kommer även årsredovisningen 
och kallelse att skickas ut via epost. En kallelse sätts också upp i respektive 
port. Önskar man årsredovisningen i utskriven form är man välkommen att höra 
av sig till styrelsen. Samtliga årsredovisningar går även att hämta på vår 
hemsida. Ett upprättande av mailregister till samtliga boende är påbörjad, och 
ungefär halvfärdig. Vi saknar fortfarande många uppgifter.  
 
Vi ber er därför att skicka ett mejl till oss med ert namn, lägenhetsnummer, 
telefonnummer och epostadress som ni önskar få utskick till. 
 
Lokalgrupp – vill du vara med? 

 Vill du vara med och rusta upp vår medlemslokal? 
Vi söker dig som är intresserad av att rusta upp vår medlemslokal på DW 50. 
Tanken är att denna grupp med en budget ska planera och driva arbete för att 
förbättra lokalen. Kan du måla, snickra, tapetsera – eller har du bra idéer och 
starkt ledarskap och förmåga att organisera? Var med i skapandet av gruppen 
som arbetar för att få ett trevligare utrymme för oss alla! 
Ju fler vi blir desto mer kan vi göra, det blir vad vi gör det till. 
Kanske kan denna grupp även i framtiden arbeta fristående med bokningar, 
inköp och anordnande av aktiviter?  
Hör av dig till lokalgruppen@brfdoktorn.se 
 
Ny styrelse 

Ledamöter                            Mikaela Hermansdotter              Ordförande 

                                               Felix Rehman                             Vice ordförande 
                                               Anneli Roslund                           Ekonomiansvarig 
                                               Elisabeth Gnilke                         Sekreterare 
                                               Magnus Almén                           Ledamot 
                                               Kjell Ekström                              Ledamot 
                                               Veronica Pettersson                   Ledamot 
 

Suppleanter                          Johan Rådbjer                         Svante Rennerstad 
 

Valberedningen                    Helen Pettersson                     Michael Ågren 
                                               Mats Karlsson                          Bodil Sjöholm 
 

Intern revisor                        Ulf Swärd                 
 
Nytt avtal med Ownit 

Vi har förhandlat fram ett nytt avtal med Ownit, som gäller från och med 1 juni. 
Den idag lägsta hastigheten 10 Mbit/s försvinner och ersätts per automatik med 
hastigheten 100/100 Mbit/s. Nya switchar installeras som ger möjligheten att 
välja snabbare hastighet, dessutom sänks priset för hastigheten 100/100Mbit/s. 
                                                                 Fortsättning på nästa sida…… 
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Tvättstugecylinder: 
Ädelharts AB 
Telefon: 0435-301 50 
Webb: www.aedelharts.se 
 
Vid köp av ny cylinder, ange 
”COPYRAMA RÖD 
BOKNINGSCYLINDER” samt ert 
lägenhetsnummer, namn och 
leveransadress  

DE NYA HASTIGHETERNA OCH PRISERNA 
100/100 Mbit/s 139kr/månad 
500-1000/500-1000 Mbit/s 399kr/månad 
 
Vid själva övergången ska alla befintliga kunder ta bort sitt ip-nummer manuellt 
(alla får dock behålla samma nummer). Information om detta har gått ut från 
Ownit. På uppsatta listor i trappuppgången kan man anmäla sitt intresse om 
man önskar hjälp på plats av en tekniker. Tekniker från Ownit är här mellan 
kl.15-20, måndag och tisdag nästa vecka. (27e och 28e maj).  
 

Såld hyreslägenhet 

Föreningen har sålt en hyresrätt, vilket betyder att vi idag har 24 hyresrätter 
kvar i föreningen. Lägenheten var en etta på 26kvm, totalrenoverad med nytt 
kök och golv. Den såldes för 1 500 000kr. 
 
Ny grillplats 

Efter beslut på den årsstämman kommer det att byggas en ny fin grillplats i 
området. Grillplatsen kommer att förläggas på den första gården som ligger vid 
DW2-DW14. Totalkostnaden planeras att ligga kring 10000kr. Arbetet kommer 
att ledas och planeras av Nathalie Perman och Peter Strokirk som bor på 
Doktor Widerströms gata 10. Är du intresserad av att hjälpa till? 
Hör av dig till: nathalie.perman87@gmail.com   
 

Trädgårdsgruppen 

Trädgårdsgruppen som arbetar för att trivseln på gårdarna är fortfarande väldigt 
få för att kunna åstadkomma något, de behöver fler boende som engagerar sig. 
Är du intresserad av att hjälpa till – maila tradgardsgruppen@brfdoktorn.se  
 
Nytt välkomstbrev, boendepärmen skrotas 

Då vi märkt att den tidigare boendepärmen ofta försvinner, har varit 
svårhanterad och inte används mycket har vi valt att avveckla den. Som nytt 
steg i välkomnandet av våra nyinflyttade har vi istället infört ett välkomstbrev på 
ca.10sidor som i stora drag tar upp samma innehåll som boendepärmen. 
Välkomstbrevet, som finns att läsa på vår hemsida, kommer att delas ut till 
samtliga nyinflyttade. Vi hoppas på att detta hjälper de nya in i föreningen på ett 
trevligt och smidigt sätt. 
 
Nya skyltar till garageportarna 

Efter stämmobeslut kommer det inom kort att monteras upp skyltar på 
garagedörrarna att det är utfart dygnet runt. Förhoppningsvis kommer detta 
minska antalet parkerade bilar framför garageutfarterna. 
 
Med vänliga hälsningar  

Styrelsen  
Brf Doktorn  

 

mailto:nathalie.perman87@gmail.com
mailto:tradgardsgruppen@brfdoktorn.se

