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Stort	  tack	  för	  er	  insats	  under	  städdagen!	  
Vi	  är	  glada	  över	  en	  stor	  uppslutning	  på	  städdagen	  och	  tillsammans	  gjorde	  vi	  en	  
fantastisk	  insats!	  Nu	  är	  tvättstugor,	  kretsloppsrum,	  cykelrum	  och	  andra	  gemensamma	  
utrymmen	  rena	  och	  fina	  och	  utemöblerna	  står	  skyddat	  inför	  vintern.	  Tack	  än	  en	  gång!	  
	  

Gula	  rummet	  
Gula	  rummet	  kräver	  underhåll	  och	  en	  ny	  soffa	  har	  nyligen	  köpts	  in.	  Vi	  hoppas	  att	  den	  
skall	  vara	  till	  glädje	  för	  er	  som	  hyr	  gula	  rummet!	  För	  att	  täcka	  kostnaderna	  för	  gjorda	  
och	  framtida	  investeringar	  har	  styrelsen	  beslutat	  att	  höja	  uthyrningsavgiften.	  Från	  och	  
med	  1	  januari	  2016	  kommer	  det	  kosta	  400kr/dygn	  att	  hyra	  gula	  rummet.	  	  
	  
Tv/Bredbandsleverantör	  
Styrelsen	  utreder	  ett	  byte	  av	  leverantör	  av	  bredband/TV/fasttelefoni	  i	  föreningen.	  Syftet	  
är	  att	  både	  sänka	  den	  totala	  kostnaden	  samt	  att	  öka	  kapaciteten.	  I	  detta	  syfte	  har	  en	  
offertförfrågan	  gått	  ut	  till	  ett	  antal	  större	  leverantörer.	  Hittills	  kan	  vi	  se	  att	  vi	  bör	  kunna	  
komma	  nära	  en	  halvering	  av	  kostnaden	  samt	  fördubbling	  av	  kapaciteten	  och	  antal	  
kanaler	  till	  det	  priset.	  Vi	  återkommer	  med	  mer	  information	  om	  val	  av	  leverantör.	  
Processen	  tar	  tid	  och	  även	  vid	  beslut	  beräknas	  det	  ta	  ca	  6	  månader	  tills	  ett	  byte	  
genomförts	  fullt	  ut.	  
	  
Inglasning	  av	  balkong	   	  
Det	  har	  till	  styrelsen	  inkommit	  frågor	  angående	  inglasning	  av	  balkong.	  För	  att	  
föreningen	  skall	  bibehålla	  en	  enhetlig	  fasad	  har	  styrelsen	  kontaktat	  företaget	  Lumon.	  De	  
har	  tagit	  fram	  en	  offert	  för	  inglasning	  av	  de	  olika	  varianter	  av	  balkonger	  som	  finns	  i	  
föreningen.	  Om	  du	  är	  intresserad	  av	  en	  offert,	  kontakta	  styrelsen	  så	  tillhandahåller	  vi	  
detta.	  	  
	  
Stamspolning	  
Förhoppningsvis	  har	  alla	  uppmärksammat	  att	  GR	  Avloppsrensning	  AB	  nu	  har	  påbörjat	  
arbetet	  med	  stamspolning	  i	  fastigheten.	  Detta	  arbete	  fortgår	  under	  sista	  veckan	  i	  
oktober	  och	  det	  har	  gått	  ut	  information	  till	  samtliga	  hushåll	  om	  vilka	  datum	  som	  gäller	  
för	  varje	  adress.	  Vi	  hoppas	  att	  GR	  avloppsrensning	  får	  tillgång	  till	  att	  utföra	  arbetet	  i	  
samtliga	  lägenheter	  och	  att	  förfarandet	  kring	  detta	  går	  smidigt	  för	  samtliga	  parter.	  
	  
	  
	  

Vänliga	  hälsningar	  
Styrelsen	  BRF	  Sjöstaden	  3	  

brfsjostaden3@gmail.com,	  www.sjostaden3.se	  	  
	  

Vill	  du	  ha	  nyhetsbrev	  digitalt?	  
Vi	  har	  skickat	  nyhetsbrevet	  till	  de	  mejladresser	  som	  finns	  registrerade.	  Anmäl	  gärna	  din	  mejladress	  på	  
www.sjostaden3.se	  om	  du	  inte	  har	  fått	  det.	  	  


