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De av er som var på 
föreningsstämman i våras fick 
information om att våra 
köksstammar nu tyvärr är i 
väldigt dåligt skick och att ett 
stambyte rycker närmare.  
   För cirka tio år sedan 
genomfördes stambyte i 
badrummen, vilket gör att det är 
köksstammarna det handlar om 
denna gång. 
 
   Styrelsen är nu i slutfasen med 
arbetet att hitta en bra 
projektledare att hjälpa 
föreningen genom processen. 
Detta sker genom kontakt med 
flera olika aktörer, möten med 
möjliga projektledare, samt 
intagande av offerter och 
referenser. 
   Det är viktigt att poängtera att 
vi i detta läge alltså ännu inte vet 

Här är nya styrelsen 
 

Husets 
nyhetsbrev 

Nummer 3, 2018 
 
Kära medlem! 
Med detta nyhetsbrev 
vill vi regelbundet 
sprida information om 
vad som är på gång  
i fastigheten och 
föreningen. Nyheter och 
lägesuppdateringar 
samt info om vad vi 
diskuterar inför 
framtiden. 
    Du vet väl att du 
också hittar aktuell 
information på 
föreningens webbsida 
www.brfdiametern.se 
och kan diskutera och 
komma med förslag i 
vår egen 
Facebookgrupp. 
  

Fortsättning på nästa sida 

Vid föreningstämman i maj valdes följande styrelse. 
 
Jonas	Sheiakh	 Ordförande	 Av	45,	2	tr	ned	 073–813	96	40	

Mats	Brohagen	 Kassör	 Av	51,	1tr	 0707–81	34	06	

Gilles	Rose	Brissonnet	 Ledamot	 Av	45,	2	tr	ned	 072–943	56	39	

Daniel	Persson	 Ledamot	 Av	51,	2	tr	 070-227	02	96	

Ronny	Pettersson	 Ledamot	 Av	47,	2	tr	 0737-00	48	10	

Leena	Jylli	 Suppleant	 Av	51,	1	tr	 070-241	99	64	

Pontus	Tännström	 Suppleant	 Av	47,	2	tr	 070-557	73	24	
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något konkret om entreprenör, 
tidsplan eller total kostnad för 
arbetet. 
   Vi återkommer löpande med 
information. 
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Höstens trädgårdsdag 
I våras slöt ett 25-tal medlemmar upp på 
trädgårdsdagen. Snart finns det en ny chans att 
kombinera nytta med nöje, göra en insats för 
vår gemensamma miljö och umgås.     
   Trädgårdsgruppen hälsar att höstens 
trädgårdsdag genomförs någon av de 
närmaste helgerna. Mer info om detta anslås  
i trapphusen. 
 

Stor besparing på Comhem  
Efter en förhandling har vi skrivit ett nytt avtal 
med kabel-tv-leverantören Comhem där vi 
lyckats mer än halvera föreningens kostnad.  
   Sedan den 1 juli betalar vi 42 kr per lägenhet 
och månad jämfört med tidigare avtal på 92 kr. 
Det innebär en total besparing på mer än  
50 000 kronor per år. Inga andra förändringar 
finns i avtalet.    
    Under hösten fortsätter vi att se över våra 
avtal och abonnemang i syfte att spara pengar. 
 

Övernattningsrum på gång 
Nu när hobbyrummet är upprustat och 
nyinvigt fortsätter vi arbetet med 
gemensamma lokaler. Nu sätter vi igång 
arbetet med ett övernattningsrum där 
föreningens medlemmar kan hysa tex 
långväga gäster. Förhoppningsvis kan det tas  
i bruk före årsskiftet. 
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Byggplaner på granntomten 
Styrelsen har regelbunden kontakt med 
kommunen angående de planerade 
byggnationerna mellan vår fastighet och 
Gillevägen.  
   Till mångas lättnad kan vi berätta att 
projektet nu är pausat och att något 
detaljplanearbete inte har inletts än. (Det ska 
dock inte ses som någon garanti för att det 
inte sker i framtiden.) 
   Om och när ett detaljplanearbete startar är 
det en process på minst två år innan en 
eventuell spade sätts i marken.  
 

Här är din nya granne 
Sedan förra nyhetsbrevet har föreningen fått 
en ny medlem. Vi välkomnar Lisa Hedlund 
som flyttat in i port 53. 

Två förråd uthyres 
Behöver du extra förvaringsutrymme? Nu 
finns två förråd att hyra i källaren. Det ena 
förrådet är på 5 kvm det andra på knappt 7 
kvm. De är försedda med gallergrindar och 
uthyres för 75 kronor per kvm och månad.  
   Är du intresserad? Maila styrelsen eller 
lämna ett brev i föreningens brevlåda senast 
den 26 september. 
   Om fler än två medlemmar vill hyra genom-
förs lottning i samband med styrelsemöte. 
 

Byta till säkerhetsdörr? 
En säkerhetsdörr har många fördelar. 
Förutom att den är mer inbrottssäker dämpar 
den tex ljud från trapphuset och isolerar 
värme. Lägenhetsdörren är medlemmens 
ansvar och betalas av medlemmen, men vi 
kontrollerar nu intresset för ett eventuellt 
rabatterat gruppköp.  
   Den som funderar på att byta till en 
säkerhetsdörr kan kontakta styrelsen via mail 
så vi vet ungefär hur många det är och vilken 
rabattnivå vi kan förhandla fram. 

 
 
 

 

Förslag eller frågor? 
Mejla gärna styrelsen på  
styrelse@brfdiametern.se 

Diametern på nätet  
Information och uppdateringar 
www.brfdiametern.se 

Facebook 
Följ och diskutera i vår 
egen Facebookgrupp 

Ideskiss, möjlig plan och möblering 


