
 

 Nyhetsblad – Mars 2013 

   
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 
 
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 

Motioner till årsstämma 
Välkommen till årsstämma den 16e maj, separat kallelse kommer senare. 
Vill ni lämna in en motion så gör ni det senast 15e april. Ni kan lämna er 
motion via epost till info@brfdoktorn.se eller lämna in skriftligen i 
föreningens brevlåda vid föreningslokalen. 

 

Inget öppet hus i mars 
I mars hålls inget öppet hus, men ni är mycket välkomna den 25 april 
klockan 19:00 i föreningslokalen. Vi önskar alla en glad påsk!  
 
Vårstädning 
20 april så har vi vår årliga vårstädning, då vi piffar, rensar, planterar och 
städar. Vårstädningen äger rum kl.10-14 och avslutas med en 
korvgrillning eller mys i lokalen beroende på väder. Det finns alla möjliga 
arbetsuppgifter och alla kan bidra! Har du något förslag på vad vi kan 
göra tillsammans? Kontakta oss gärna! 
 
OBS! NYTT TELEFONNUMMER! 
Från och med den måndagen den 11e mars så har föreningen/styrelsen 
nytt telefonnummer. Bytet sker då den tidigare fasta telefonin ersätts av 
mobiltelefoni, ett byte som vi hoppas på ska gynna de boende och 
förenkla hanteringen av uppgifter. Det nya numret är 076-2623664. Det 
kommer såsom tidigare att finnas en telefonsvarare som vi lyssnar av 
med jämna mellanrum. Du når oss som vanligt enklast på mailen 
info@brfdoktorn.se. 
 
Valberedningen söker efter dig! 
Är du intresserad av att påverka ditt boende, och samtidigt utveckla och 
utmana dig själv? Valberedningen söker efter alla typer av kompetenser, 
och människor – gammal som ung. Det är inget krav att suttit i styrelse 
tidigare. Nominera dig eller grannen genom att maila 
val2013brfdoktorn@gmail.com - eller lägg ditt förslag i ett förslutet 
kuvert, märkt ”Valberedningen”, i brevlådan till lokalen på Dr Widerströms 
Gata 50. Valberedningen kommer att kontakta dig eller den nominerade 
och en inbjudan kommer att gå ut till dem som är intresserade av att träffa 
sittande styrelse någon kväll i april och få möjlighet att höra lite mer hur 
arbetet kan gå till. 
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