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Elinstallation 
Wikmans elektriska AB kommer inte 
att hinna klart med elinstallationerna 
före jul.  
Detta pga att flertalet av befintliga 
elcentraler har haft fler utgående 
grupper än de som kollades vid 
stickprov innan projektet startade. 
Detta medför en ombyggnation av 
redan beställda/levererade elcentraler, 
som tar lite tid. 
 
Tidsplan 
Wikmans elektriska AB byter nu 
elcentralerna i låghusen, med början 
på Lidnersgatan och avslutning på 
Viktor Rydbergsgatan om ca 3 veckor. 
Sista veckan innan 20/12 påbörjas 
elcentralsbytet i höghuset på 
Lidnersgatan 38. 
Resterande höghus är inplanerade 
med start 9/1-2013 och ett par veckor 
framåt.  
 
Pga ovanstående försening kommer 
1:a mätperioden att påbörjas i slutet 
av februari, samt avgiftssänkning from 
130301, det gäller då hela föreningen. 
 
Nytt ramavtal på elen är under 
upphandling, information kommer 
efter nyår. 
 

 
 

 

 
Gym 
Inredning av ett gym i föreningen har 
lagts på is, då ingen lämplig lokal 
finns att tillgå. 
 
Motorvärmare  
Till Er som har en parkeringsplats 
med motorvärmare; kom ihåg att 
motorvärmarsladden ska tas ur 
stolpen när den inte är ansluten till 
bilen, för att förhindra olyckor. 
 
Garage 
Mediator hälsar att det finns lediga 
garage på både Lidners- och Viktor 
Rydbergsgatan, kontakta Mediator vid 
intresse, 018-68 14 52 – först till 
kvarn gäller… 
 
Advent 
Advent närmar sig, vi vill då påminna 
er om att byta batteri i brandvarnaren. 
 
Lämna aldrig tända ljus utan 
uppsikt! 
 
Stamrenovering höghus 
Fr o m vecka 2, 2013 kommer Bravida 
och Erlandsson bygg att fortsätta 
stamrenoveringen i källargångarna i 
höghusen. Därefter kommer gångarna 
att målas om. 
Separata anslag med närmare 
information går ut till berörda. 
 
Kontakt 
Föreningskontoret har öppet varannan 
onsdag kl. 18.30 – 19.30.  
Vilka datum kan Ni se på 
anslagstavlan i trapphusen.  
Det går alltid att lämna meddelanden 
på telefonsvararen eller e-posta. Vår 
brevlåda finns till höger om dörren. 
Glöm inte att ange namn, lgh nr och 
telefonnummer så att vi kan nå Er. 
 


