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Takrenovering 
Styrelsen har beslutat att gå vidare med 
takrenoveringen för hus 43 och 45. Även 
denna gång kommer vi att använda oss av 
Täta Tak Entreprenad AB som entreprenör. 
 
Mer information om tidsplan kommer inom 
kort. Preliminär tidsplan är vecka 10 till 20. 
 

Internetanslutning 
Det är med glädje styrelsen kan meddela att 
vi tecknat avtal med Bredbandsbolaget om att 
dra nätverk för internet i våra hus. 
 
Alla lägenheter kommer att få ett 
nätverksuttag monterat och sen väljer man 
själv om man vill teckna avtal med 
Bredbandsbolaget. Det finns möjlighet att få 
mellan 10Mbit till 1Gbit. 
 
Vill man inte ha bredbandsanslutning så 
behöver man inte men nätverksuttaget 
kommer ändå att monteras. 
 
Uttaget kommer att monteras i hallen i alla 
lägenheter eftersom kablarna dras i samma 
kanaler som telefonkablarna. Det finns ingen 
möjlighet att dra kablarna så att de kommer 
ut där antennkabeln kommer ut i 
vardagsrummet. Det finns ingen fysisk plats i 
de kabelkanalerna. 
 
Detta kostar ingenting för föreningen och 
kommer inte att betalas via månadsavgiften. 
Det är den enskilde medlemmen som tecknar 
avtal med Bredbandsbolaget. Kabel-
dragningen bekostas av Bredbandsbolaget. 
 
Detta påverkar inte telefon eller tv-nätet även 
om man få både telefon och tv-utbud via 
bredband nuförtiden. 
 
Det går att få betydligt snabbare och stabilare 
bredbandsanslutning via en sådan här  
koppling än via telefon/ADSL eller mobilt 
bredband. 
 
Det kommer bara gå att få internet via 
Bredbandsbolaget genom detta nät. Vill man  
ha en annan aktör får man köra detta genom 
ADSL eller mobilt bredband. 

 
 
 
 
 
Detta beräknas vara klart och i drift cirka 
juni/juli i år. Mer information kommer! 
 

Motioner till årsstämman 
Förslag som du önskar ska behandlas av 
föreningens årsstämma ska enligt stadgarna 
vara inne innan siste februari. 
 
Motionen ska innehålla motivering och 
bakgrund till förslaget samt ett förslag till 
beslut som stämman ska ta ställning till. 
 
Motionen måste vara undertecknad med 
namn, dvs får inte vara helt anonym. Det går 
bra att lämna in motioner både via mail 
(info@kanariefageln.se) och i brevlådan vid 
expeditionen på Älggatan 16c. 
 
Motioner som kommer in för sent eller saknar 
namn kommer inte att tas upp på stämman. 
Datum för själva stämman meddelas senare.  
 

Ventilation 
Vi får på förekommen anledning påpeka att 
det inte är tillåtet att ha köksfläkten kopplad 
till ventilationsuttaget i köket. Det är enbart 
fläkt med kolfilter som är tillåtet.  
 
Anledningen är att flera lägenheter delar 
ventilationsschakt och en fläkt kopplad till 
ventilationen blåser in luften till andra 
lägenheter vilket kan vara oerhört störande. 
 
De flesta fläktar går att enkelt konvertera till 
kolfilter så detta ska inte vara något stort 
problem att lösa. 
 
Det får inte heller sitta fläktar i badrummens 
ventilationsöppningar. 
 
Vid kommande ventilationsbesiktning (OVK) 
kontrolleras fläktarna och övrig ventilation. 

 
Värmen 
Värmen kommer att justeras och höjas upp 
där det behövs. Tekniker är beställd till den 5 
februari, gick inte att få tidigare. 
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