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Nyhetsbrev Nr 7 
 
Avgifter justeras från nyår 
I enlighet med föreningens ekonomiska plan justeras avgift för hyra samt 
parkeringsplatser från och med den 1 januari 2018 med en höjning på 2%.  
Avgiften för kabel TV/Telia ökas även med 9 kr per månad i enlighet med deras 
debitering till oss. 
 
Två-årskontrollen 
Besiktningsmannens protokoll från tvåårsbesiktningen har delgivits varje 
lägenhetsinnehavare. SMÅA och dess underleverantörer har nu påbörjat att åtgärda 
bristerna. 
Styrelsen behöver nu följa upp att alla anmärkningar åtgärdas. Vi ber därför alla att 
skicka ett mail till teknik@lobelian.se eller lägga en lapp i någon av styrelsens 
brevlådor och ange lägenhetsnummer samt identiteten på de punkter som åtgärdats. 
  
Felanmälan vitvaror 
Vid fel på vitvaror som ska anmälas till Electrolux Service på 0771-767676, uppge 
alltid koden 201 103 01-500 167 74. Den koden visar att garantitiden för vitvaror från 
Electrolux är fem år och inte det vanliga två år. 
 
Brickor till kortläsare 
Föreningen har köpt in extra brickor till kodlåsen på portarna. Om behov finns av 
ytterligare brickor, kontakta Stefan på mail: teknik@lobelian.se. Brickorna är 
kostnadsfria. 
 
Portkodsbyte 
Som tidigare meddelats kommer portkoden från och med den 1 december endast 
vara i funktion mellan kl 7.00 och 21.00. Den 1 februari byter vi kod - information 
om den nya koden kommer i lådorna under januari. 
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Nya medlemmar 
Vi hälsar Susan och Benny Brandefalk välkomna. De har bott i villa i Älta under 
många år och har under november flyttat in i D-huset, lägenhet nr 1201. De har fått 
bygglov för att glasa in sin balkong. 
 
Trapphusglögg 
I likhet med tidigare år kommer föreningen att bjuda på glögg i bottenplanet på 
D-huset. Enligt önskemål från tidigare år startar vi lite senare än tidigare år: 
torsdagen den 7 december kl 19.00. 
Vi hoppas på ett stort deltagande. Vi tänkte även att passa på att visa utrymmen i 
källaren som ni inte har tillgång till dvs utrymmen för elcentral samt uppvärmning av 
huset och produktion av varmvatten. 
 
Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev/meddelanden kommer av miljöskäl i framtiden inte att distribueras i varje 
brevlåda. Ni som registrerat er på vår hemsida får ett meddelande när det finns ett 
nytt inlägg publicerat. I varje port kommer också nyhetsbrev/meddelanden att sättas 
upp. 
 
Vi ses på trapphusglöggen! 

 
Styrelsen 
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