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Årsmötet  
Årsmöte hölls onsdagen den 26/5 med 12 hushåll inklusive styrelsen representerade. Protokoll från stämman 
är bifogat detta informationsbrev. Vi välkomnar varmt Linn Johansson till styrelsearbetet! 
 
Nya medlemmar 
Linn i 5A, Jens i 5B, och Johan + Emelie i 5B välkomnas varmt som nya medlemmar i föreningen 
 
Elrenoveringen 
Strömavbrott i hela huset: Måndagen den 16 augusti kommer hela huset drabbas av strömavbrott. Tisdagen 
den 17 augusti kommer alla gemensamma utrymmen (vind, källare) att vara utan ström. Vi kommer 
påminna genom lappar i trapphusen samt genom att blockera tvättstugetider de aktuella datumen. 
Borrningsarbete i trapphusen: Totalel har satt upp lappar i trapphusen om när detta kommer att ske. Det 
kommer att låta en del och bli dammigare än normalt, men som lapparna också säger – detta är en essentiell 
del av renoveringen. Vi hoppas på allas tålamod och förståelse. 
Tillträde lägenhet: Totalel kommer behöva tillträde till din lägenhet ytterligare två gånger under 
renoveringen. En dag för installation av ny elcentral och flytt av befintliga mätare ner till källaren, samt 
uppskattningsvis ytterligare en halvdag för inkoppling av porttelefoni och datafiber. Mer information om 
exakt dag/tid kommer så fort alla uppgifter från E.ON har inkommit. På veckobasis är planen dock att 
genomföra dessa aktiviteter under de tider som visas i tabellen nedan: 
 

Trappa Byte elcentraler  
(strömmen bryts till din lägenhet 1 dag) 

1 dags tillträde till din lägenhet 

Inkoppling datauttag och porttelefoni 
(endast momentant strömbortfall) 
ca ½ dags tillträde till din lägenhet 

5A v.34 Fredag v.34 alternativt fredag v.35 
5B v.34 och v.35 Fredag v.34 alternativt fredag v.35 
79A v.35 Fredag v.35 alternativt 

Torsdag/Fredag v.36 
79B v.36 Torsdag/Fredag v.36 
 
Installation av bredband: I samband med elrenoveringen kommer bredband + 1 extra eluttag att installeras.  
I grundkonceptet ingår att bredbandsuttag med tillhörande eluttag placeras inom 3m från elcentralen.  
Vi ber alla att tänka igenom och visa/märka ut vart uttagen skall vara innan Totalel kommer på 
installationsdagen. Vill man förlänga bredbandet till tex. vardagsrum görs detta med en patchkabel från 
huvuduttaget. Detta sker på egen bekostnad. Totalel kan vara behjälpliga med detta, stäm av en egen tid i 
sådant fall.  
Genom denna lösning får vi en tydlig avlämningspunkt och vi kan i samband med installationen testa av 
systemet på ett enkelt sätt. Föreningen kommer därefter ta ansvar för systemet fram till första uttag. Detta 
innebär att om det i ett framtida scenario skulle bli så att tex en dammsugare eller ovarsam renovering skadar 
kabeln efter huvuduttaget så är detta den enskilde medlemmens ansvar. Fram till huvuduttaget kommer 
kabeln vara skyddad av Totalels installation. 
I samband med frågan om bredbandet vill vi informera om att styrelsen tittar på leverantörer av 
bredbandstjänster och återkommer med mer information under hösten. 
 
Trädgården 
Passa på att njuta av vår fina trädgård! Har du möjlighet att hjälpa till med bevattningen i sommar, tveka inte 
att kontakta Anna-Maria i 79A som koordinerar det hela. 
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