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18 december 2012
Varningsutskick från polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.
12 december 2012
Månadsbrev från polisen

Månadsbrevet från november finns här. Äldre månadsbrev finns här.
4 december 2012
Ny Bävernytt ute

Senaste Bävernytt hittar Du här. Äldre Bävernytt hittar Du här.
1 december 2012
Brandinformation

Hemsidan har fått en egen delsida med brandinformation. Den finns här.
28 november 2012
JUL_DISCO

Lördagen den 15 december kl. 17  21 anordnas juldisco på Bäverdammsgränd 19.
Entré 20 kr.
Fullständig information finns här. Vägbeskrivning finns här.
13 november 2012
Tvättstugan helt återställd

Från 12 november fungerar alla fyra tvättmaskiner. Vi beklagar att det tagit tid att få ordning
på våra gemensamma maskiner. Vi var tvungna att genomföra en rad åtgärder för att
reparationerna skulle ge önskat resultat, i annat fall hade vi behövt göra om dessa
reparationer med täta intervaller till en allt för hög kostnad.
Våra fyra tvättmaskiner är alla servade i samband med reparationen av de två trasiga
maskinerna.
Skulle det ändå inträffa att någon maskin inte fungerar måste detta som tidigare felanmälas.
Vi vill även att ni fyller i den uppsatta listan angående felanmälningar av utrustning i
tvättstugan. Fyll i Datum, nummer på tvättmaskin och vilka felkoder som visas i
tvättmaskinens display. Detta för att underlätta felsökningar i framtiden.
Tack för ert tålamod!
7 november 2012
Månadsbrev från polisen

Månadsbrevet från oktober finns här. Äldre månadsbrev finns här.
5 november 2012
Brandsäkerhetsgenomgång

Tisdagen den 20 november, med start kl. 19.00 i IKANO’s samlingslokal på
Bäverdammsgränd 19, kommer Bo Hedberg från Svenska Brandskyddsföreningen och
informerar om vilka brandskyddande åtgärder man kan vidta i sin lägenhet och vad som är
bra att tänka på när man, som vi, bor i ett flerfamiljshus.
Bra att tänka på:
Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar
Rengör spisfläkten regelbundet

Lämna aldrig lägenheten tom med tvättmaskin, torktumlare, tvättmaskin, spis
påslagen
Släck alla lampor och levande ljus
Placera inga föremål i trappuppgångar, källargångar, loftgångar. Det är
räddningsvägar och utrymningsvägar!!!
Karta till samlingslokalen finns här.
Välkomna!
23 oktober 2012
Ny Bävernytt ute

Senaste Bävernytt hittar Du här. Äldre Bävernytt hittar Du här.
20 oktober 2012
Föreningens stadgar

Föreningens nya stadgar är nu registrerade hos bolagsverket och har därmed trätt i kraft.
Gällande stadgar finns här.
16 oktober 2012
Nät över sandlådan

På senaste styrelsemötet beslutades att låta markskötaren montera ett nät vid sandlådan på
kullen. Syftet med nätet är att minimera avföring från djur i sandlådan.
Tanken är att nätet skall läggas över sandlådan när ingen är där och leker.
Renovering av balkonger

Företaget Simtuna är utsett som entreprenör för renoveringen av balkongerna, efter att ha
offerter från fyra företag.
Planerad start för arbetet är den 15 april 2013 och beräknas pågå i 3 månader. Under arbetet
kommer uthyrningsrummet att fungera som manskapsutrymme vilket innebär att det inte
kommer att gå att boka då.
Offererat pris för entreprenaden är 856 250 kr.
Byte av silar i stuprören

På senaste styrelsemötet beslutades att låta fastighetsskötaren byta ut silarna i våra stuprör.
I dagsläget sitter silarna invändigt vilket gör att det är svårt att se när de behöver rensas och
risken är därför stor att de orsakar stop.
De nya silarna kommer att sitta utvändigt vilket minskar risken för stop.
11 oktober 2012
Problemen i tvättstugan

Arbetet med att få alla tvättmaskiner att fungera sker i flera steg. Målet är att maskinerna ska
gås igenom under vecka 42 och därefter genomföra de åtgärder som krävs för att få en fullt
fungerande tvättstuga.
Under de kommande två veckorna, vecka 41 & 42, fortsätter arbetet med att säkerställa
miljön i tvättstugan genom att säkra ventilationen.
Arbetet har påbörjats med nya kanaler i tvättstugan och fortsätter med styrutrustningen.
Vecka 42 testas styrutrustning och fläktar för att garantera att de arbetar som de ska.
När detta är klart kommer tvättmaskinerna gås igenom av tekniker och rätt åtgärder kan
sättas in.
Det är viktigt att vi tar dessa steg i rätt ordning. Ventilationen i tvättstugan måste fungera
innan vi kan reparera maskinerna. Bla på grund av ett, enligt Electrolux, känt problem på den

här årsmodellen av tvättmaskiner vilket gör att maskinerna slår av när miljön i tvättstugan
blir för varm och fuktig.
5 oktober 2012
Varningsutskick från polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.
2 oktober 2012
Månadsbrev från polisen

Månadsbrevet från september finns här. Äldre varningsutskick finns här.
1 oktober 2012
Elavbrott

Onsdagen den 10 oktober stängs all fastighetsel av mellan kl. 11 – 17. Detta gäller således
källare, hissar, ventilation, tvättstugan, trappuppgångar etc.
Strömmen i lägenheterna berörs ej.
Anledningen till detta är att vi då går från ett till två elabonnemang i syfte att minska
elkostnaderna. I och med Fortum införde effekttariff fr o m 80 A, vilket är ett dyrare
abonnemang, ökade detta föreningens kostnader då huvudsäkringen för fastighetselen är på
80 A.
Genom att dela upp i två abonnemang får vardera abonnemanget en huvudsäkring på 50 A
vilket alltså ger en lägre fast årskostnad totalt sett.
22 september 2012
Kontaktombud sökes

För närvarande består vår förenings gransamverkan bara av två kontaktombud. Detta är
alldeles för få.
Därför söker vi Dig som är intresserad av att ta Dig an denna viktiga uppgift för allas vår
trygghet.

Som kontaktombud är Din primära uppgift att vara en hjälpande hand när Dina
grannar som Du ansvarar för reser bort. Viktigt att komma ihåg är att ett
kontaktombud inte är någon vakt.
Övriga saker som Du som kontaktombud förväntas hjälpa till med:
tipsa om vad man kan göra för att förebygga inbrott och sabotage.
vara en länk mellan den drabbade, polisen och styrelsen samt andra inblandade parter
om något skulle hända.
förmedla information hur man kan förstärka sitt yttre skal och därmed sin trygghet.
förmedla vad man ska vara uppmärksam på, om det händer något inne på vår gård
eller i närområdet.
För att kunna vara behjälplig med detta får Du utbildning av polisen under en kväll samt att
Du får stöd av vårt huvudkontaktombud.

Intresserad?
Hör av Dig till vårt huvudkontaktombud: Marianne Holmgren som nås på
tele 073629 78 90
Gästrummet stängs

Renoveringen av ventilationen i tvättstugan har nu påbörjats, och under den tiden kommer
gästrummet att hållas stängt då merparten av arbetet kommer att utföras där.
Tvättstugan är dock öppen som vanligt under hela renoveringen.

Gästrummet beräknas kunna öppnas för uthyrning igen den 8 oktober.
Tätning av branddörrar

Med start den 24/9 kommer företaget Hagelins Bygg att täta våra källardörrar.
Vid brandsynen som utfördes i slutet på juni i år framkom att flertalet av våra källardörrar
inte håller tätt enligt gällande brandsäkerhetsnormer.
I och med att detta arbete blir klart har samtliga brister som uppkom vid brandsynen
åtgärdats.
Skräp i garaget

Under den senaste tiden har det varit mycket skräpigt i garaget, inte minst vid en av
soptunnorna.
Detta är påtalat från parkeringssamfälligheten till ISS, som fr o m den 1 juli i år ansvarar för
fastighetsskötseln i garaget.
Om Du upplever att det är skräpigt i garaget så tveka inte att påtala detta för
parkeringssamfälligheten. Vår förenings representant är Kibebe Tsehai och nås på
tele 070755 50 53 eller via mail: ledamot1@snosatra.se
19 september 2012
Varningsutskick från polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.
17 september 2012
Information från garageasmfälligheten

Garagesamfälligheten har bytt sin administrativa och tekniska förvaltning till ISS Facility
Services AB. I fortsättningen är det de som bl a har hand om uthyrning och renhållning i
garagen. Fullständiga kontaktuppgifter finns här.
16 september 2012
Varningsutskick från polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.
1 september 2012
Tvättstugan

Steg 1 i att renovera ventilationen i tvättstugan är nu klar. Detta har inneburit nya
rördragningar för torkskåp och torktumlare samt rensning av kanaler och byte av filter.
Steg 2 handlar om att laga fläktarna som är trasiga vilket medfört att det inte finns någon
ventilation alls i tvättstugan just nu. Det är också därför det är mycket krångel med
tvättmaskinerna. Datum för genomförande av steg 2 är inte klart.
Steg 3 handlar om att laga tvättmaskinerna i den mån det behövs. Dock kan inte detta utföras
innan steg 2 är klart, som ju handlar om att skapa rätt miljö för maskinerna.
30 augusti 2012
30årsfesten

Stort TACK till alla er som bidrog till att föreningens 30årsfest den 25/8 blev en lyckad dag!
Framförallt ett särskilt TACK till Hele och Ines som arrangerade det hela!!
Bilder från festen finns här.
15 augusti 2012
Öppen trädgård

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförenings hälsar oss välkomna till deras årliga Öppna
Trädgård söndagen den 26 augusti!
Öppet mellan kl. 11:00 – 16:00.
Läs mer här eller gå till Facebookevent:
http://www.facebook.com/events/241308405989440/
Hitta till oss:
http://www.snosatranorra.nu/empty_32.html

14 augusti 2012
Renovering i lägenheter

Styrelsen har beslutat att införa en renoveringsblankett. Syftet med detta är att få bättre koll
på större renoveringar i lägenheterna. Dessutom ger det Dig som medlem en bra historik den
dagen Du säljer lägenheten.
Att tänka på inför en renovering
Renoveringsblankett
Medlemspärmen där bl a policy för renovering finns
Misstanke om varmvattenläckage

Det har visat sig att den totala varmvattenförbrukningen i föreningen är större än summan av
alla lägenheters och tvättstugans förbrukning. Det skiljer ca 60 kubikmeter per månad vilket
är mycket. Därför har styrelsen bett fastighetsskötaren kolla upp vad detta beror på.
14 juli 2012
Loppis på gården

Den 14 juli var det loppmarkand på gåden. Den hölls uppe på kullen. Foton från loppisen
finns här.
Tvättstugan stängs av

Ventilationssystemet i tvättstugan börjar bli slitet och fungerar inte längre som det ska.
Arbetet med att renovera har påbörjats och torsdagen den 2 augusti kommer tvättstugan att
vara avstängd.
Brandsyn

Den 4 juni inspekterades föreningen av Svenska Brandskyddsföreningen. Resultatet av den
inspektionen är att ett antal källardörrar och en kabelgenomföring behöver justeras och tätas
samt att vi fick anmärkning på de trappuppgångar där det förvaras saker.
Bra att tänka på:
Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar
Rengör spisfläkten regelbundet
Lämna aldrig lägenheten tom med tvättmaskin, torktumlare, tvättmaskin, spis
påslagen
Släck alla lampor och levande ljus
Placera inga föremål i trappuppgångar, källargångar, loftgångar. Det är
räddningsvägar och utrymningsvägar!!!
3 juli 2012
Varmvattnet och värmen stängs av

Tisdagen den 10/7 kl. 08.00  16.00 stängs varmvattnet och värmen av pga Fortum skall
reparera en läckande fjärrvärmeledning.

Skryt inte om Din semester

Några bra saker att tänka på inför semestern finns att läsa här.
1 juli 2012
Loppmarknad på gården

Passa på att göra Dig en hacka på saker som Du inte längre behöver, men som någon annan
har behov av. Lördagen den 14/7 är det loppmarknad på kullen här på gården. Mer
information här.
26 juni 2012
Ingen fuktskada i tvättstugan

Fuktutredning har gjorts i tvättstugan och intilliggande pentry. Den visade inte på någon
fuktskada.
Däremot kommer ventilationen att kontrolleras då det finns misstanke om att den inte
fungerar som den ska, och att det är detta som orsakar den dåliga luften.
16 juni 2012
Varningsutsick från Polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.
14 juni 2012
Extrastämman

Den 14 juni hölls extrastämman då frågan om stadgeändring togs upp för andra gången. På
stämman deltog 8 medlemmar och utöver det var 3 fullmakter inlämnade. Stämman
beslutade enhälligt att rösta för stadgeändringen.
Protokollet finns här. Tidigare stämmoprotokoll finns här.
12 juni 2012
Fuktskada i tvättstugan?

I tvättstugan och intilliggande pentry är luften mycket varm och fuktig. Styrelsen har därför
beslutad att genomföra en fuktutredning för att se om det förekommer några fuktskador i
dessa utrymmen.
Balkongrenovering

Styrelsen har beslutat anlita Mats Jönis Byggkonsult AB som projektledare för renoveringen
av våra balkonger.
Begäran om offerter kommer att skickas ut till ett antal entreprenörer under v. 29.
Tidsåtgången för hela projektet bedöms till ca 3 månader, och denna typ av arbete kan inte
utföras när det är kallt. Därmed är det oklart i dagsläget om hela projektet hinner klart innan
årets slut.
Nytt elavtal

Styrelsen har beslutat att dela upp nuvarande elabonnemang till två abonnemang. Orsaken till
detta är att Fortum införde nya tariffer från årsskiftet vilket gjorde att den fasta kostnaden
ökade för oss med ca 20 000 kr/år.

Denna omläggning berör endast den gemensamma fastighetselen och kommer alltså inte att
påverka elen i våra lägenheter.
Arbetet med att lägga om elavtalet kostar ca 40 000 kr och ger en beräknad besparing på ca
15 000 kr/år. Beräkningen baseras på 2011 års elförbrukning.
6 juni 2012
Månadsrapport om inbrott

Inbrottsrapport från maj finns här. Äldre rapporter finns här.
5 juni 2012
Ny Bävernytt ute

Senaste Bävernytt hittar Du här. Äldre Bävernytt hittar Du här.
1 juni 2012
Ny fastighetsskötare

Fr o m den 1 juni har föreningen en ny fastighetsskötare. Det är samma företag som idag
sköter markskötseln, d v s Växthuset utveckling. Kontaktinformation finns här.
26 maj 2012
Extrastämma

Styrelsen kallar till extrastämma med anledning av frågan om nya stadgar. Stämman
genomförs i Ikanos samlingslokal på Bäverdammsgränd 19 torsdagen den 14/6 med start kl.
19.00. Den formella kallelsen finns här.
Jämförelse mellan HSB's nya och gamla normalstadgar finns här. Observera att jämförelsen
endast tar hänsyn till föreningar med andelstal vilket vi inte har. Våra avgifter grundar sig på
insats. Tillägget som tar hänsyn till insatser som beräkningsgrund finns här.
Vår förenings nuvarande stadgar finns här.
Lägenhetsbrandlarm

Omröstningen om lägenhetsbrandlarm är klar. Totalt var det 16 lägenheter som svarade varav
11 sade ja. Detta innebär att frågan inte kommer att tas upp på extrastämman.
17 maj 2012
Lägenhetsbrandlarm

Efter årsstämmans avslutning den 26/4 presenterade en representant från företaget Securitas
Direct en brandlarmsutrustning för lägenheter, se bifogat material.
Styrelsens uppfattning är att det skulle vara bra att installera detta i samtliga våra lägenheter
för att ha ett bättre brandskydd än idag, då det hela övervakas från en larmcentral. Dessutom
är detta system utbyggbart till inbrottslarm och/eller trygghetslarm för dem som så önskar,
samt att det inom överskådlig framtid kommer att kunna kompletteras med brandövervakning
i våra gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare, tvättstuga etc. Styrelsen gör också
bedömningen att brandlarm med ständig övervakning höjer värdet på samtliga lägenheter.
Angivna priser för paketpris inklusive installation samt larmtjänst har styrelsen förhandlat
ner. För vår förening gäller 0 kr för paketpris inklusive installation och 69 kr/månad för
larmtjänsten (för lägenhet utan Internetuppkoppling tillkommer en kostnad för larmtjänsten
på 30 kr/månad). Detta är under förutsättning att installation sker i samtliga lägenheter.
Om föreningen röstar för att installera detta larmpaket kommer månadsavgiften till
föreningen att höjas med motsvarande belopp, dvs den månatliga kostnaden för larmtjänsten
på 69 kr, för att kunna täcka kostnaden. Du som inte har Internet debiteras de ytterligare 30
kronorna separat.

För att kunna göra denna installation krävs ett stämmobeslut där samtliga medlemmar röstar
ja, antingen genom att närvara på stämman, genom att fylla i talongen nedan och lägga i
styrelsebrevlådan vid tvättstugebokningen eller maila till styrelsen@snosatra.se. Uteblivet
svar räknas som ett nej. Om någon säger nej krävs ett stämmobeslut med 2/3 majoritet och att
hyresnämnden därefter ger sitt godkännande.
Styrelsen tar endast upp detta på nästa stämma om minst 2/3 i föreningen svarar ja på denna
förfrågan.
Styrelsen behöver svar senast onsadgen den 23/5.
15 maj 2012
Nya styrelsen

Styrelsen som valdes på årsstämman har konstituerat sig och här finns nya styrelsens
sammansättning.
Årsstämman

Protokollet är klart och finns att läsa här. Äldre protokoll finns här.
2 maj 2012
Månadsrapport om inbrott

Inbrottsrapport från april finns här. Äldre rapporter finns här.
Prognosstyrning

Som ett led i att skära i föreningens energikostnader har styrelsen beslutat att införa så kallad
prognosstyrning.
Syftet är även att hålla konstant jämn temperatur i våra lägenheter.
Det innebär att temperaturen som leds fram till våra element styrs utifrån det väder som
kommer att komma utifrån en 5dygnsprognos som läses av varje timme. Genom detta
motverkas för höga temperaturer i lägenheterna när det kommer att bli varmt, och för låga
temperaturer i lägenheterna när utomhustemperaturen kommer att gå ner.
Exakt datum för driftsättning är ännu inte klart.
Oljning av uteplatser

Under maj månad kommer oljning av uteplatserna att ske. Exakt datum återkommer vi med.
Viktigt då att Du har uteplats plockar bort alla saker så att oljningen kan ske så smidigt som
möjligt och att alla skrymslen och vrår kan bli behandlade.
Byte av belysning i tvättstugan

Lysrörsarmaturerna i tvättstugan har gjort sitt och kommer att bytas ut inom kort. Bytet
kommer inte att orsaka att tvättstugan behöver stängas.
13 april 2012
Årsstämma

Det har blivit dags för årsstämma i föreningen. I år genomförs vår
stämma i Ikanos samlingslokal på Bäverdammsgränd 19 torsdagen den 26/4 med start kl.
19.00. Från 18.30 finns det fika. Den formella kallelsen finns här.
Jämförelse mellan HSB's nya och gamla normalstadgar finns här. Observera att jämförelsen
endast tar hänsyn till föreningar med andelstal vilket vi inte har. Våra avgifter grundar sig på
insats. Tillägget som tar hänsyn till insatser som beräkningsgrund finns här.

Vår förenings nuvarande stadgar finns här.
10 april 2012
Årsredovisningen

Årsredovisningen för 2011 är klar och finns att läsa här. Äldre årsredovisningar finns här.
6 april 2012
Anmälan av storsäckar

Stockholms Fastighetskalender har fått uppdraget att skapa en lösning för Stockholms stad
avseende att få bort storsäckar utan tillstånd från stadens gator och torg. Tjänsten lanseras 27
mars av Stockholms stads fastighets och gatuborgarråd, Ulla Hamilton.
Så här fungerar tjänsten
Allmänheten kan ringa in på 020516 516 och anmäla en storsäck som står otillgängligt till.
Denna anmälan tas om hand av deras callcenter som förmedlar informationen till Stockholms
stad och till den fastighetsägare som ligger närmast. Stockholms stad kontrollerar om det
finns tillstånd för storsäck annars görs en anmälan till Polisen.
På www.anmalstorsack.se synliggörs anmälningar och status om det finns tillstånd eller om
de är borttagna. Här kan fastighetsägaren själv logga in och meddela när storsäcken är borta.
Styrelsen, i sin roll som fastighetsägare, har inget direkt ansvar i denna fråga men har ett
stort intresse av att hjälpa till med att dessa storsäckar transporteras bort.
4 april 2012
Månadsrapport om inbrott

Inbrottsrapport från mars finns här. Äldre rapporter finns här.
10 mars 2012
Månadsrapport om inbrott

Inbrottsrapport från februari finns här. Äldre rapporter finns här.
21 februari 2012
Staketet på baksidan

Som en tredje etapp av upprustningen av Rågsved har kommunen förslag på att bygga en
aktivitetsplats på vår gårds baksidan vilket skulle innebära att vi måste flytta in staketet och
därmed få avsevärt mindre yta där.
Styrelsen har författat ett brev där vi meddelar att detta skulle kunna påverka vår förening
negativt. Brevet finns att läsa här.
Motioner till årsstämman

Torsdagen den 26 april är det åter dags för föreningens årsstämma. Detta är föreningens
högsta beslutande organ! Ta därför chansen att påverka Ditt boende vid detta tillfälle genom
att lämna in en eller flera motioner.
Sista dag att inkomma med motioner är enligt föreningens stadgar den 29 februari.
Motioner skall vara skriftliga och lämnas antingen i styreslebrevlådan vid
tvättstugebokningen eller via mail till styrelsen@snosatra.se
Motionerna kan formuleras på två sätt ;

frågor när man på stämman vill att det skall ges en utförligare information än den
ordinarie årsredovisningen



förslag som innebär att stämman bör fatta ett beslut. Det kan handla om konkreta
praktiska förslag, typ att köpa in speciell utrustning för något ändamål, att anordna
aktivitet osv. Ett förslag kan därutöver gå ut på att en fråga skall utredas eller undersökas
och att styrelsen skall få i uppdrag att lösa vissa aktuella problem.

En motion behöver inte vara någon speciell uppställning eller märkvärdiga
formuleringar. Skriv precis rakt på sak vad Du / Ni vill. Skriv kortfattat! Tänk på att
förslaget eller frågan skall framgå tydligt. I rubriken bör det stå ”Motion” och du bör avsluta
ditt förslag/din fråga med en attsats. Till exempel: ”Jag föreslår Brf Snösätras stämma att
besluta att...” och så kommer ditt förslag. Avsändare till en motion kan vara en
bostadsrättshavare eller flera tillsammans.
Renovering av gärstrummet

Taket i gästrummet kommer att bytas ut då det börjar bli slitet. Arbetet kommer att utföras av
styrelsen själva och kostnaden uppskattas till ca 5 000 kr. Datum för bytet är ännu inte klart.
6 februari 2012
Varningsutsick från Polisen

Senaste varningsutskicket finns här. Äldre varningsutskick finns här.
Subventionering vid renovering av badrum

Styrelsen har beslutat om en ny policy för renovering och reparation som innebär att
föreningen subventionerar renovering av badrum, mot att vissa villkor uppfylls.
Fullständig policy finns här.
2 februari 2012
Månadsrapport om inbrott

Inbrottsrapport från januari finns här. Äldre rapporter finns här.
Rågsved på Facebook

Det finns information om Rågsved på facebook:
Rågsved
Gör Rågsveds friområde till Ekopark Syd
Sophantering

Informationsbladet om sophantering har uppdaterats. Det nya bladet hittar Du här.
31 januari 2012
Nya stadgar

De nya stadgarna som antogs på stämmorna den 11/32010 samt den 28/42011 är nu
registrerade hos Bolagsverket. De nya stadgarna hittar Du här.
Information från Grannsmverkan

På sidan som anger vem som är Ditt kontaktombud finns nu också information om vad Du
som medlem kan få för hjälp av Ditt kontakombud. Sidan finns här.
23 januari 2012
Vattnet stängs av

Nu på onsdag, den 25 januari, stängs vattnet av i alla lägenheter mellan kl. 07.00 – 09.00.
Vattnet beräknas vara avstängt i ca. 1 timme.

Orsaken till avstängningen är att vattenmätarna i källaren kommer att bytas ut.

