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          På gång i huset 
 

 Fönsterrenoveringar är igång sedan några veckor och går enligt plan. 
Vi vill påminna om att gästparkeringen är avsedd för hantverkare och 
servicefolk i huset vardagar 07.00-18.00, så ingen parkering där dessa tider. 
Kvällar och helger får era gäster gärna parkera där med ert 
parkeringstillstånd väl synligt i fönstret.  
 

 I år har styrelsen beslutat att inte beställa någon container för grovsopor 
eftersom det inte verkar vara stort behov i huset för det. 
 

 Enligt anslag från Edsvikens El påbörjas har installation av stödbeslysning i 
huset påbörjats. Det betyder att trapphusbelysningen kommer att gå upp i 
reservbelysning vid ev strömavbrott  - så att vi slipper ett kolsvart trapphus. 
 

 Forsatt vill vi uppmana om hänsynstagande i fastigheten. Använd tagg när du 
öppnar porten, nys i armvecket, använd gärna en penna eller nyckel när du 
trycker på knappen i hissen. 
För er som eventuellt behöver hjälp med inköp av mat eller liknande, och inte 
har anhöriga i närheten som an hjälpa, hör av er till styrelsen så skall vi se 
hur vi kan hjälpa er – lägg en lapp i föreningens brevlåda eller skicka ett mail 
till styrelsen@brfskinnarviksberget2.se 
 

 Årsstämman äger rum torsdagen den 11 juni. 
Kallelsen och årsredovisningen delas ut i brevlådan en 25 maj. 
 

 TV-utbudet blir helt digitalt 
ComHem meddelar att följande gäller fr.o.m. den 8 september 
”Som en del av vårt nya modernare tv-erbjudande går vi över till att sända tv-
kanaler helt digitalt, och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-
uttaget utgår. Tipsa gärna era boende om att de kan ändra till digital-tv redan 
nu för att se tv-kanaler med bättre kvalitet. Det görs oftast genom att ändra 
inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. De kan även registrera 
ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanaler på sina 
mobiler, surfplattor och datorer.” 
 

 
Hälsningar 
Styrelsen 
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