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Digital-TV till alla 
Den  8  s e p t e m b e r  2020  a vs luta s  de  ana loga 
sändningarna för 1,6 miljoner hushåll i Sverige, däribland 
Brf  Imatra.  Comhem  levererar  den  TV som  ingår  i 
avgiften till föreningen, denna tjänst uppgraderas nu till 
digital-TV. Det här inte berör de som är betalande kunder 
till Comhem som redan har en digitalbox.

Fördelarna  är  bland  annat  bättre  ljud  och  bild  samt 
möjligheten  att  titta  på  kanalerna  med  streaming  i  sin 
telefon, surfplatta eller dator även utanför hemmet med 
tjänsten Comhem Play. De flesta kanalerna är tillgängliga 
inom hela EU för alla som är folkbokförda på en adress i 
Brf Imatra.

Nackdelen är att man behöver 
göra en ny kanalsökning, och 
din  TV-apparat  behöver  vara 
kompatibel .  Du  behöver 
normalt sett inte flytta några 
kablar. De flesta TV-apparater 
tillverkade efter 2008 har stöd 
för tekniken DVB-C. Om din 
TV  inte  har  s töd  f inns 
d ig i ta lbox  att  köpa  f rån 
Comhem för 600 kr.

Vänta  inte  till  september,  du  kan 
redan nu gå över till  digital-TV. Om 
du får in Comhem på kanal 777 har du 
redan digital-TV. Har man ytterligare 
funderingar  runt  detta  finns  mer 
information på dessa platser:

comhem.se/digitalisering  
Comhems kundservice, tel 90 222.

info@brfimatra.se

HSB Kund & 
Medlemsservice 
Administrativa  ärenden  som 
fakturafrågor,  felanmälan, 
nyckelhantering  och  andra 
löpande ärenden.

Tel: 010-442 11 00 kl 9-17 
service.stockholm@hsb.se 
Besökande:  Stängt  tills  vidare 
pga corona 
Akut felanmälan dygnet runt  
08-695 00 00

Fastighetsskötaren 
Vår fastighetsskötare tar hand 
om teknisk drift i våra hus.

Tel: 08 - 751 11 12  
Besökande: Helsingforsg. 45 
Öppet: vardagar 07 - 08

Securitas 
Störningsjour: 010-470 55 10 
Felparkering: 08-657 77 75

Miljöhuset 
Öppet sön 17-18, ons 18-19

Vid renoveringar 
Renoveringar  av badrum, kök 
eller  annat  som  påverkar  rör 
för  vatten,  värme  el ler  el 
kräver tillstånd från styrelsen. 
Maila info@brfimatra.se 

Nyhetsbrev
från styrelsen för Brf Imatra. Vi representerar dina  
intressen som fastighetsägare.

Din  TV  kan  under 
kanalsökningen  fråga 
efter följande uppgifter: 
Frekvens: 362 MHz 
Nätverks-ID: 41001
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Höjning av avgiften 
Årets avgiftshöjning blir 2 procent och finns på fakturan 
från och med juli. Inflationen för 2019 låg på 1,8 procent. 
Vår ambition är att det blir en årlig liten höjning istället 
för större mer sällan. Föreningens ekonomi är stabil, men 
förvaltningskostnader stiger.

Utöver detta kommer som vi tidigare meddelat även TV 
och internet som separat post om 110 kronor .

Inbrott i garage 
Det är just nu ovanligt många inbrottsförsök i våra garage. 
Därför vill vi uppmana alla att vara uppmärksamma när ni 
passerar in eller ut med bilen eller går genom garaget till 
tvättstugan. Kontrollera att porten stänger innan ni åker. 
Om någon smiter in kan du fråga om de har sin bil där 
men känner du dig osäker och misstänker att det är en 
eller  flera obehöriga  personer  -  gå  därifrån  och  ring 
polisen, 112.

Grilla i sommar 
Använd våra färdigställda betonggrillar på gårdarna under 
sommaren. De är betydligt mer brandsäkra än lösa grillar. 
De räknas som ”särskilt iordningställd eldplats på privat 
mark”. Ha en hink med vatten med dig.

Respektera eventuella eldförbud från brandmyndigheten i 
sommar.  Korrekt  info  för  vårt  område  finns  på  dessa 
webbsidor: 

•  storstockholm.brand.se 
•  lansstyrelsen.se/stockholm

info@brfimatra.se

Årsmöte genomfört 
Vi  ä r  g l ada  a t t  kunnat 
genomföra  årsmötet  den  23 
april  trots  omvärlden.  Det 
löpte  på  utan  problem  och 
föreningens  styrelse  ser  lika-
dan  ut  för  kommande  år. 
Protoko l l  f inns  på  vå r 
webbsida.

Vi ser gärna att fler engagerar 
sig i föreningen, hör av er till 
valberedning@brfimatra.se 

Sänk farten 
Vi  v i l l  påminna  om  at t 
Helsingforsgatan är en 30-väg.

Glad sommar!
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