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Stamspolning för våningarna två till åtta sker onsdagen den 2 februari. Det som gäller är att man 
antingen är hemma. Eller att man ställer låset på ytterdörren i så kallat ”serviceläge”. Lås som vanligt 
och dra tillbaka nyckeln till ett läge klockan tio då en svagt klickande hörs och ett litet stopp märks, 
dra ur nyckeln. Skriftliga instruktioner för stamspolningen delas ut av GG Högtryck AB till de berörda 
lägenheterna ungefär en vecka innan. Man är skyldig att ge tillträde till lägenheten enligt 
bestämmelserna i stadgarna.  
 
Låset till tvättstugan kommer bytas ut. Därefter öppnas dörren med brickan (blippen). Under en 
period har det varit möjligt att öppna låste till tvättstugan med den vanliga dörrnyckeln. Endast den 
som har en bokning kommer in i tvättstugan efter låsbytet. Det som gäller för bokningar är: 

• Aktivera din tvättid genom att blippa in dig genom den vita läsaren vid dörren. Låset öppnas. 
• Efter en halvtimme är tvättiden borta om du inte aktiverat din tvättid. 
• En timme efter att tvättiden är avslutad kan du komma in i tvättstugan.  

Du kan boka tider under en period av två månader framåt. Du kan samtidigt ha två bokningar. Du kan 
alltid ta bort eller boka om en bokning. Installationen av on-line-bokningen har inte kunnat slutföras 
då en ”port” (IT-mackapär) först måste öppnas av Tele2 (Com Hem), vilket inte gjorts. När det är gjort 
kommer ytterligare information kring on-line-bokning. Om tillträde till tvättstugan: Vi vill tydliggöra 
att vår städpersonal har tillträde till tvättstugan även under bokade tider.  
 
Den 23 mars planeras ett strömavbrott. Det är huvudströmmen till hela huset som stängs av. 
Anledningen är att en strömtransformator byts ut av Ellevio. Under tiden kommer därför all el att 
vara avstängd ett par timmar. Detaljer kring exakta tider kommer anslås i husets entré.  
 
 
Med vänliga hälsningar 

Styrelsen  


