
till bostadsrättsföreningens medlemmar     4 augusti 2006 

Detta informationsblad distribueras minst 4 gånger per år eller 
oftare om så krävs. 
 
Nedan redovisas hur det går med ombyggnaden / renoveringen 
i huset samt lite annan information.  
 
Viktigt information   
om ”Internet/lokalt nätverk” finns på nästa blad. 
 
 

Renovering av fönster m.m. 
Målarna håller på för full just nu. Gårdshuset är klart och idag, 4/8, håller de på med 
bottenvåningen. De börjar med gathuset nästa vecka (vecka 32). 
I förra Informationsbladet (7 juli) så skrev vi om alla olika aviseringar. 
Tyvärr missade vi en ytterliggare avisering: När målarna är klara med målningen så 
kommer det aviseras om att de vill gå in och sätta in tätningslister i fönstren där det  
behövs nya eller bytas ut. 
 
Grovsopor. 
Börjar bli tjatigt, men än en gång: 
Ni MÅSTE slänga era grovsopor själva och inte lämna dem i källaren eller på gården el-
ler i trapphuset! 
Om föreningen måste hyra in folk för att frakta bort dessa så kostar det ju alla medlem-
mar pengar då det ju belastar avgiften för varje medlem. Minst sagt orättvisst! 
 
Porthuset 
Snart börjar ommålningen av porthuset. 
Anledningen till att det dröjer är att byggnadsställningarna måste ut först. Det går ju 
genom porthuset. Annars riskerar vi att få skador på vårt nya ytskikt (vägg/karm)  
 
Cyklar. 
Snart kommer cyklar och cykelställ flyttas från gårdens västra sida till östra sidan. 
Anslag om när det sker kommer att sättas på anslagstavlan i porthuset. 
 
Markiser / balkongräckskydd. 
Lite utökad information jämfört med tidigare: 
Om ni tänker skaffa fönstermarkis eller s.k. terrassmarkis över balkongen eller balkong-
räckskydd så MÅSTE markisens eller balkongräckskyddets färg vara grå,  
närmare bestämt färgnummer 94/15. 
Styrelsen rekommenderar Markishuset på Renstiernas gata 49, tel. 08-644 00 30, 
www.markishuset.se som levererat alla nuvarande markiser m.m. till fastigheten.  
Deras modell för fönstermarkis heter Siesta och terrassmarkisen heter Ibiza. 
 
           forts. nästa blad…> 



Internet/lokalt nätverk. 
 
Installationen av nätverket började vecka 28 och beräknas bli klar vecka 33. 
Installationen av nätverket görs av Netsol Data AB på uppdrag av OwnIT Broadband AB. 
 
Ni får ursäkta förseningen, cirka 3 veckor mot vad som informerats om förut, men det 
är inte lätt att planera arbeten under sommartider (semestrar, sjukdom m.m.).  
Om allt går som det ska så beräknar vi att ni kan börja ”köra” Internet i slutet av vecka 
33 eller under vecka 34 (17-25 augusti). 
Varför vi inte kan ge exakt datum beror på att när Netsol Data AB är klar med själva 
nätverksinstallationen så skall OwnIT Broadband AB koppla in sina ”burkar” ner i källa-
ren och sätta igång ”trafiken” mot Internet (ge oss ip-adresser, manualer m.m.). 
Allt som rör datanätverk är faktiskt krångligare än man kan tro, tyvärr. 
Gå gärna in på vår webbsajt: www.kolonnen2.com, där hittar du alltid dagsfärsk infor-
mation om allt som rör vårt bredband (första fliken ”Status” under menyvalet Bredband, 
det står i en liten ruta upptill höger när webbsidan uppdaterades senast).  
 
Montörerna kommer att vilja gå in i varje lägenhet för att installera nätverks-
uttag i början av vecka 33 (14-16 augusti).  
De aviserar om exakt datum i början av nästa vecka (32). 
 
Information om hur man kopplar upp sig m.m. kommer att delas ut i postboxarna till 
varje enskilt hushåll, varje hushåll har sin egen ip-adress m.m. 
Som sagt, mer information kommer snart när allt är klart. 
 
 
Föreningens kontakt för allt som rör dessa ”IT-frågor” är styrelseledamoten  
Jan Holmberg, bor högst upp i gårdshuset, tel. 08-641 00 22, kontakta honom om du 
har några frågor m.m.  
 
 
 
 
En fortsatt skön sommar 
önskar 
Styrelsen 
 
 


