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Nyhetsbrev, november 2012 
 

Nu står vi mitt uppe i hösten. Vi går mot kallare väderlek och kor-
tare dagar. För några veckor sedan ställde vi om våra klockor till 
vintertid och vi har redan hunnit få några nätter med rejäl kyla. För 
de av oss som är bilägare är det dags att undvika halkan genom att 
lägga på vinterdäcken.  

 
Grannsamverkan 
Vid den mörka årstiden ökar antalet inbrott och stölder. Det har 
visat sig att Grannsamverkan är bra sätt att öka tryggheten i bo-
stadsområden. Inom de områden där man infört Grannsamverkan 
har man konstaterat att antalet brott minskat. 
 
Styrelsen planerar att ansluta vår bostadsrättsförening till Grann-
samverkan. Det finns redan en person som är utsedd till kontakt-
ombud för vårt område. Vår förhoppning är att vi kan bygga upp en 
grannsamverkansgrupp hos oss.  
 
Är ni intresserade att medverka? I så fall ska ni besöka det informat-
ionsmöte som vi kommer att anordna. Tidpunkten är inte bestämd. 
Vi kommer att skicka ut en separat kallelse till informationsmötet. 
 
Ny hemsida 
För att ge de boende lättillgänglig information på Internet har före-
ningen tagit fram en ny hemsida. Ni hittar hemsidan på denna 
adress: http://www.lovholmenhusnr1.se. Där kan ni bl.a. hitta aktuell 
information om när vårt kontor är öppet, hur man gör felanmälan 
eller när nästa styrelsemöte äger rum.  
 
Besök gärna vår hemsida! Ni kanske har förslag på hur vi kan göra 
den ännu bättre? Tipsa oss gärna om det är något du saknar genom 
att kontakta: webmaster@lovholmenhusnr1.se  

 
Bredband och IP-telefoni 
Byte av boxar för det nya Telia-abonnemanget gjordes i slutet av 
oktober. Då fick installatören inte tillträde till alla lägenheter. Har du 
inte fått din box? Kontakta då kontoret så kan du kvittera ut boxen! 
Kontoret är öppet torsdagar kl. 18.00 – 19.00. 
 
Med vänliga hälsningar                 
Styrelsen för Brf Lövholmenhus nr 1 

Brf Lövholmen hus 1 
Kontor: Skäcklingevägen 91 

 

lovholmen@telia.com  

http://www.lovholmenhusnr1.se  

 

Förvaltare 

HSB: 08-608 68 84 

Skadeanmälan 

HSB Södertörn: 08-608 68 00 

Skadejour 

Securitas: 08-657 64 70 

Störningsjour 

Securitas: 08-645 00 35 
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