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OMPUTSNING AV FASADEN BERÄKNAS ATT PÅBÖRJAS 
I MITTEN AV AUGUSTI 

Som vi tidigare informerat om (i nyhetsbreven från mars och april 2020) behöver vi putsa om 
vår fasad.  
Ett kontrakt är nu undertecknat och den planerade starten är i mitten av augusti. 
Byggnadsställningar kommer då att sättas upp mot Högbergsgatan och Timmermansgatan i 
ett första skede och arbetet med fasaden kommer därefter att påbörjas. Hela arbetet med 
fasaden beräknas ta ca fyra månader och för att vara klara innan vintern kan vi inte vänta med 
starten. Det kommer att innebära att våra fönster täcks för med plast och inte kan öppnas. 
Genom att ta två väggar i taget förkortar vi tiden med förtäckta fönster för alla. När det blir 
dags för gårdssidan behöver vi ta bort alla cyklar från gården.  

 

COM HEM DIGITALISERING  

De analoga sändningarna utgår 8e september 2020 (tidigare annonserat datum var 26e maj). 
Inga förändringar kommer att ske i lägenheterna och inget behöver kopplas om. De boende i 
föreningen som berörs är de som tittar på tv analogt, de behöver ändra till digital-tv på sina 
tv-apparater. Har man en äldre tv kan man behöva skaffa en nyare eller komplettera med en 
digital-box för att kunna se sina kanaler. Tydlig information och instruktioner finns på 
Com Hems sida:  https://www.comhem.se/tv/digitalisering 

 
HUSHÅLLSSOPOR 

Sopåkarna har klagat på att soporna slängs i den första luckan tills den säcken är mer än 
överfull vilket gör att soppåsarna ramlar ut när de ska tömmas. De måste debitera mer om de 
ska stå och plocka påsar. Det vore ju i så fall en kostnad som vi alla måste vara med och 
betala (genom höjda avgifter), tänk alltså på att använda de andra luckorna när den första 
säcken är full. 
 

	  

Med vänliga hälsningar och önskan om en fortsatt fin sommar, 

Styrelsen 	  


