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Upprustning av staket 
I vår kommer staketen ut mot allén att rustas upp och målas, därför kommer buskarna och 
klätterväxterna i anslutning till dessa att beskäras i höst. Den beskärning som görs är så kallad 
föryngringsbeskärning och gör att det kommer att se kalt ut under vintern och våren. När staketet är 
målat i vår kommer trädgårdsgruppen att lägga förslag till styrelsen om åtgärder för att det skall se 
lummigt ut till sommaren. Förslag emotses från alla boende på info@stockholmshus37.se. 
 
Kollektivt bredband införs den 28 november  
Informationsmötena i tisdags var välbesökta och många fick svar på sina frågor. Ownit har skickat ut 
ett informationsbrev till alla hushåll. Kontakta Ownit om du inte fått det före mitten av nästa vecka.   
Kontakta Ownit om du behöver råd eller har frågor, de hjälper också till med registrering om du inte 
vill göra det själv via hemsidan. 
OBS! Även om man bara ska ha det kollektiva bredbandet som föreningen tar kostnaden för måste 
man registrera sig hos Ownit. 
Telefon till Ownit: 08 525 07 300.   
Hemsida: www.ownit.se 
OBS! Bredbandsbolagets alla tjänster upphör 28 november! 
Om du har telefonitjänst hos Bredbandsbolaget försvinner ditt telefonnummer om du inte beställt 
portering av telefonnummer till Ownit. 
Alla e-postkonton av typen namn@bredband.net stängs ner. Vidarebefordran av mail kan inte ske 
efter nedstängning.    
En kopia av brevet finns på vår hemsida www.stockholmshus37.se  (Egna lägenheten, Bredband). 
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Några efterlyste hjälp med flytt av bredbandsuttag/kabeldragning och Ownit har förslag på en 
installatör vid namn TMK som kan utföra detta. Beställningsblankett finns på samma ställe på 
hemsidan. 
Com Hem går att använda fortsättningsvis på egen bekostnad eftersom Com Hem-nätet är skilt från 
föreningens eget nät som Ownit kommer att hantera. Kabel-tv från Com Hem påverkas inte av 
införandet av kollektivt bredband. 
 
Glöm inte trivseldagen, söndag den 20 november kl 11! 
Vi träffas på storgården söndagen den 20 november kl 11-13 och hjälps åt att göra fint i och runt vårt 
hus inför höst och vinter. Som vanligt avslutar vi med att äta korv och bröd tillsammans. 
Det börjar bli en hel del löv på marken och den som vill och kan är mer än välkommen att hjälpa till 
både före och efter trivseldagen att kratta på gårdarna. 


