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Efter en fin sommar och ser vi fram emot 

en lika fin höst. På stämman den 26 maj, 

som genomfördes efter folkhälsomyndig-

hetens anvisningar, valdes en ny styrelse.  

 

Styrelsens sammansättning 2020/2021: 

o Ordförande Bo Källmark  

o Ledamot Christer Henriksson  

o Ledamot Paul Jönsson  

o Ledamot Peter Fogwall  

o Ledamot Vivi-Ann Walemo  

o Suppleant Conny Andersson  

o Suppleant Eva Johnsson 

 

 

Den 8 september släckte ComHem sin leve-

rans av analoga Tv-kanaler och nu är före-

ningens utbud helt digitalt. Styrelsen upp-

levde att utbytet gick bra även om några av 

er fick köpa ny TV-apparat. 

I vårt avtal med ComHem ingår Comhem 

Play och ett antal TV-kanaler. 

Comhem Play är en streamingtjänst där du 

kan se de serier och filmer i din mobil, surf-

platta och dator. 

 

 

 
 

 

 

 

Följande TV-kanaler ingår i vårt avtal med 

ComHem: 

▪ SVT 1  kanalnr: 001  

▪ SVT 2  kanalnr: 002  

▪ SVT 2 4 kanalnr: 153  

▪ SVT Barn kanalnr: 153 

▪ TV 3  kanalnr: 003 

▪ TV 4  kanalnr: 004 

▪ Kanal 5 kanalnr: 005 

▪ Kanal 6 kanalnr: 006 

▪ Kanal 7 kanalnr: 007 

▪ Kanal 8 kanalnr: 008 

▪ Kanal 9 kanalnr: 009 

▪ Kanal 11 kanalnr: 011 

▪ Kunskapskanalen kanalnr: 125 

▪ ATG Live kanalnr: 018 

▪ DR 1  kanalnr: 170 

▪ Dansk TV2 kanalnr: 172 
 

Vill du ha fler kanaler kan du beställa det på 

comhem.se/tv eller ringa till ComHem. 

 

Under sensommar/tidig höst har en del un-

derhållsarbete utförs på våra fastigheter. 

Tegelsprängningar på 9 våningen har åtgär-

dat och panelen på ett av våra garage har 

bytts ut och målats. Alla garagelängor har 

fått nya energieffektiva LED-lampor. 

 

Vecka 41 påbörjas målningsarbete i vissa av 

våra gemensamhetsutrymmen och i våra 

soprum. Under målningen av soprummen 



 

kommer sopkärlen befinna sig ute på våra 

parkeringar under några dagar.  

 

Vissa av husens vattenavstängningsventiler 

har fastnat och behöver bytas ut. Detta 

kommer att ske under november och kan 

medföra att vattnet behöver stängas av. 

 

Under hösten kommer vi också se över vårt 

inpasseringssystem. Det är dyrt och svårt 

att underhålla nuvarande system med 

porttelefoner och nycklar.  

Styrelsen arbetar med att undersöka an-

vändning av kod och taggar/kort för inpas-

sering till våra gemensamma utrymmen. 

Detta för att öka säkerheten och trygg-

heten.  

 

 
Kom ihåg att märka era cyklar senast den 

31 oktober. Trasiga och icke använda cyklar 

ska forslas bort så att det finns mer plats till 

dem som verkligen används. 

 

 

 
 

I korsningen Centrumgatan och Karstorpsvä-

gen byggs gaturummet om så att körbanans 

bredd minskas. På båda sidor om gatan byggs 

gång- och cykelbanor och gatukaraktären blir 

mer stadsmässig. Dessutom ska en gång- och 

cykelöverfart anläggas i höjd med gång- och cy-

kelbanan mot Strandskolan, för att skapa en 

trygg överfart över Karstorpsvägen. Projektet 

omfattar även ny belysningsanläggning. Mar-

ken utmed Sjögräsgatan kommer att anpassas 

mot BRF Strandhusen mark och arbetet kom-

mer att utföras under november 2020. 

 

Tyvärr verkar det som Coronaviruset kom-

mer påverka oss även under hösten vilket 

innebär att styrelsen har beslutat att inte 

anordna några medlemsaktiviteter under 

hösten.  

 

Vi hoppas att vi kan se fram emot fler akti-

viteter under 2021 

 

 

Styrelsen, BRF Strandhusen 

September 2020 


