
 

 

Citat 
Klokhet 
”Alla vill över där 
staketet är som 
lägst.  

Den är klokast som 
väntar till de andra 
trampat ner det. 

 

/ Anonym 

Ansvarig utgivare: 

Ove Sjöström 

ove@roback2.se 

 

R Ö B Ä C K S H U S  N R 2  

Vi har flyttat fram tidpunkten för utbytet av fläktaggregaten gång på gång. Det tråkiga 
är att det fortfarande ser mörkt ut på den fronten. Vi har fått starka rekommendationer 
om att avvakta starten för utbytet av bland annat de som redan bytt aggregat.  

Vi har exempel på grannföreningar som installerat nya aggregat men fortfarande efter 
två år är inte de tekniska problemen med fukt lösta ännu. Vi kan inte starta upp denna 
process med vetskapen om dessa problem för det är en sådan omfattande och kost-
nadskrävande ombyggnad, och samtidigt inte kunna garantera att det är bättre än det 
system vi har idag. 

Vi bevakar frågan och återkommer när vi vet mera, det kan ta ett till två år, enligt de 
rekommendationer som vi fått av bland annat vår förvaltares tekniker!  

Alltså inget byte i ”närtid”.  

INFORMATIONSBLAD 

 

Fläktaggregaten när??? 

Fläktar... 1 

TV-bilden.. 1 

Grovsopor... 2 

Motorvärmar... 2 

Blomlådor... 2 

Nya grannar.. 2 

Ludd... 2 

Tvättmaskiner 2 

I det här numret: 

Årgång 2009-02 Nummer 1 

Bakgrund; kort version: 

Under hösten fick vi en inbjudan till en 
informationsträff från vår leverantör av 
TV-kanaler om kommande spännande 
nyheter. Under den träffen fick vi veta 
att man skulle ändra och uppgradera 
kanalutbudet till digital form.  

Information skulle gå ut i god tid till alla 
ansluta hushåll i Umeåområdet.  

I samband med denna informations-
kampanj om kommande kanalföränd-
ringar skulle även ett prisvärt erbjudan 
om ett utökat och individanpassade ka-
nalutbud skickas ut. 

NU blev det ingen kampanj överhuvud-
taget, ingen information alls, det bara 
hände.   

Umeå blev tydligen helt bortglömda i 
denna kampanj. Många föreningar har 
reagerat stark på dessa förändringar 
och försämringar och det har samtidigt 
inneburit att antalet kanaler minskat 
men även bild och ljudkvalitén har för-
sämrats. 

Vad händer nu: 

Detta har till dags dato inneburit att vår 
förening plus ett antal andra föreningar   
krävt en förklaring av Canalbolaget 

Denna träff resulterade i en prisjustering till 
vår fördel.  

Vårt tv-nät är idag inte anpassat för digital-
tv. För att skapa förutsättning för boende 
att ta del av fördelarna med digitalt tv-
utbud, bild och ljud och urval av kanaler, 
uppgraderas vårt tv-nät.  

Det är därför det är upptrampat runt hus-
väggarna, det är de nya förstärkarna för tv-
nätet som monteras/installeras upp på hu-
sen. 

Uppgradering görs även av andra skäl, 
bl.a. därför att den numera digital utsänd-
ning konverteras tillbaka till analog form för 
vårt gamla tv-nät. Det innebär att tv-bilden 
försämras, något som många redan har 
uppmärksammat. Bättre bild med fler för-
stärkare.  Info om kanalutbud kommer un-
der våren... 

V ad  ä r  d e t  s o m  h ä n d e r  m e d  T v -  
kana le rna?  



 

 

Sopor som inte kan sorte-
ras enligt anslagen måste 
varje enskild bostadsrätts-
havare SJÄLV frakta bort 
till lämplig återvinnings-
station. 
Bortforsling av stekpan-
nor, tv-apparater, våffel-
järn, hårtorkar etc. ingår 
inte i våra avtal med åter-
vinnings företagen.  
Felaktigt sorterade sopor 
kostar oss alla pengar i 
form av straffavgifter! 
Det är fritt fram att frakta bort gam-
la stekpannor osv. som ligger och 
skräpar. Ta med till återvinningen. 

Det finns ett filter i de nya 
torkskåpen som måste/bör 
rengöras vid varje torktill-
fälle efter som torkskåpet 
stannar om det blir för 
mycket ludd. 
Filtret som sitter i innerta-
ket, kan vara lite svårt att 
upptäcka. 

Rosettvägen 60, Britta 
Wangdell Inflyttad. 

Rosettvägen 86, Monika 
Kindblad och Patrik 
Gabrielsson, flyttar in 
under mars månad 

Rosettvägen 88, Maria 
Oskarsson och Johan 
Isberg inflyttning mars 
månad 

Rosettvägen 90, Sofia 
Mannberg och Richard 
Drotz inflyttning 
mars/april 

VÄLKOMNA! 

”Nya” och kom-
mande grannar  

Blomlådor igen! 

Nu byter vi ut de sista maskinerna i 
tvättstugeuppdateringen. Gäller 
röda plusset. 

Tidpunkten för bytet är inte klar 
ännu, men kommer förhoppningsvis 
att ske före sommaren! 

Uttagen på motorvärmare stolparna  byt-
tes ut för en tid sedan och det har visat sig 
fungera bra.  

Det finns potential att spara ytterligare 
kronor och ören men även miljöbelast-
ningen  genom att fortsätta att byta mo-
torvärmaruttagen i garagen också. 

De nya uttagen kommer att vara tid och 
temperaturstyrda precis som motorvär-
marstolparna är idag. 

Bytet kommer att utföras under den snö-
fria perioden. 

Motorvärmare  i  gar agen  

Grovsopor! 
SIDA 2 INFORMATIONSBLAD ÅRGÅNG 2009-02 

Alla ni som har några år på nacken här på 
Rosettvägen minns kanske att det stod ett 
par blomlådor ute på vägen mellan 1:an och 
2:ans område. 

Dessa blomlådor försvann under mystiska 
omständighet för några år sedan och har 
aldrig därefter återfunnits trots ihärdiga ef-
tersök. 

Nya lådor att placeras ut i sommar. Blomlå-
dorna kommer att skötas växelvis (årsvis) 
mellan 1:an och 2:ans förening.  

Det blir 1:ans förening som kommer att få 
den äran att sätta standarden på hur bloms-
terarrangemanget skall se ut. 

Tanken var att ställa ut lådorna förra som-
maren men det blev aldrig av… Bättre lycka 
denna gång! Ta i trä. 

Ludd i torkskåpen... 

Sista! steget i upprustning av tvättutrustning. 


