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Viktigt om brandsäkerhet 
Föreningen har sedan april  2019 ett  brandlarm i  trapp-
uppgångar,  garage,  tvättstuga  och  källargångar  som  är   
direkt kopplat till räddningstjänsten. Nu har vi haft första 
larmen och vi lär oss saker. Ingen har blivit skadad och 
tekniken fungerar som avsett. Bra att veta:

• Vid  rökutveckling  oavsett  orsak,  håll  alltid  din        
lägenhetsdörr stängd! Det är en branddörr som se-
parerar brandceller, att den är stängd är mycket viktigt 
för att minska spridning av rök från eventuell brand.

• Har  larmet  aktiverats  kan  endast  räddningstjänsten 
stänga av det på plats. Åverkan på larmutrustning inne-
bär avgift. Falsklarm orsakat av ovarsamhet, exempel-
vis  rökning  eller  att  man  inte  lyckats  hålla  dörren 
stängd innebär också avgift.

• Är  trapphuset  rökfyllt,  stanna kvar  i  lägenheten och 
håll dörren stängd. Ring 112 och gå ut på balkongen.

Ta gärna en stund och diskutera inom familjen eller vän-
ner  hur  ni  skulle  agera  vid  vanliga  relaterade  händelser 
man råkat ut för. Man tror gärna att alla tänker likadant, 
men ofta blir man förvånad över hur olika folk tänker.

Årsstämman bokad 
Årsstämman bokad torsdag 23 april kl 18:30 i Akalla by. En 
separat kallelse kommer att sättas upp i trappuppgångar 
3-4 veckor innan. Dagordning kommer tillsammans med 
årsredovisningen två veckor innan. 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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: Finlandsgatan 10 

öppettider 1 sep - 30 juni 
Måndag & onsdag 8-12 
tisdag & torsdag 13-18 

Akut felanmälan dygnet runt  
08-695 00 00

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

Tel: 08 - 751 11 12  
Adress: Helsingforsgatan 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.
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Internet i avgiften 
Övergången till Bahnhof klar för de som valt detta. Endast 
en månad efter start är redan över 100 hushåll igång.

• Har du valt Bahnhof på blanketten i december har du 
nu Bahnhof i  uttaget. Detta internet ingår i  avgiften 
till föreningen, men det är valfritt om du vill använda 
det. Du kan köpa till TV och telefoni på bahnhof.se/
minasidor eller genom att ringa Bahnhof kundservice 
om du önskar.

• Har du valt Telenor på blanketten har du nu Telenor i 
uttaget. Du kan köpa internet, TV eller telefoni genom 
telenor.se/mitt-telenor eller ringa Telenor kundservice.

• Har du inte valt något alls har du Telenor i uttaget pre-
cis som förut. Du kan köpa tjänster från Telenor.

Du hittar detta uttag oftast i hallen, inte i vardagsrummet. 
I vardagsrummet finns ett uttag från Comhem, där har vi 
inte gjort någon ändring. Där finns det basutbud med TV-
kanaler  som ingår  i  avgiften  till  föreningen och du kan 
köpa  fler  kanaler,  digital-TV,  internet  eller  telefon  på 
comhem.se eller ringa Comhem kundservice.

Kundservice
Bahnhof kundservice för Brf Imatra: 010-510 30 19 (Öppet 
vardagar 9-17) 
Normala  kundservicen  fungerar  också,  010-610  00  00 
(öppet vardagar 8-19 samt helger 10-14:30)

Problem vid starten
Vi hade problem i samband med uppstart av Bahnhof för 
ungefär  50  boende.  Det  var  många  som inte  svarat  på 
blanketten som ändå blivit  inkopplade  till  Bahnhof  och 
därmed  förlorade  kontakten  till  Telenor  där  man  var 
betalande kund. Det här var ett misstag vid installationen, 
poängen var att  man bara skulle bli  inkopplad och man 
kryssat  ja  på  blanketten.  Problemet  avhjälptes  samma 
vecka som uppstarten. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Välja leverantör framöver och hämta router
Vill  du ändra vilken leverantör du är ansluten till,  maila 
info@brfimatra.se

Har  du  fyllt  i  blanketten  och  inte  hämtat  router  ännu? 
Tiderna  för  utlämning  av  routrar  är  över,  men  kan  du 
maila info@brfimatra.se för att boka en tid.
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Skräpigt vid förpack-
ningsinsamlingen 
Vi får ibland feedback om att 
föreningen  borde  göra  något 
åt  att  det  är  skräpigt  vid 
förpackningsinsamlingen  vid 
Lidl.

Som förening kan vi inte göra 
något  då  insaml ingen  är 
utanför  vår  mark.  Däremot 
finns  det  något  vi  alla  kan 
göra  i  egenskap  av  privat-
personer.  Vi  kan  rapportera 
behov  av  städning  till  det 
företag  som  har  ansvar  för 
insamlingsstationerna,  FTI. 
(Förpackning  &  TidningsIn-
samlingen).  Det  gör  enklast 
via deras webbsida ftiab.se där 
man  trycker  på  ”Gör  en  fel-
anmälan” och fyller i Villman-
strandsgatan.

Enkäten om grillarna 
Vi  genomförde  en  enkät  om 
betong-grillarna  på  gårdarna 
under hösten. Det var inte en 
fråga som engagerade, vi fick 
in  21  unika  svar  av  254  med 
knapp  ma jor i te t  för  a t t 
behålla dem.

Styrelsen  har  beslutat  att 
behålla  dem.  Släckt  kol  får 
lämnas  i  grillen  och  bränn-
bart  skräp  ska  förpackas  i 
vanlig  påse  och kastas  i  sop-
nedkastet.
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