
B R F  S T A R R B Ä C K E N   2

I N F O R M A T I O N  O M  V Å R T   B O E N D E

2010-06-07

Gamla varmvattenblandare
I samband med en rad olika aktiviteter med syfte att förebygga skador och framtida problem har vi 
bland annat noterat typ och skick på de termostatblandare för varmvatten som finns i lägenheterna.  
De problem med varmvatten som vi upplevt i flera portgångar under vintern/våren har kunnat 
härledas till icke fungerande blandare och problemen har försvunnit efter byte.

Vår kartläggning visar att det finns ca 90 stycken gamla blandare av typ FM Mattsson som finns kvar 
sedan husen var nya för 20 år sedan. Branschen säger att en blandare bör bytas efter ca 15–20 år och 
vi från styrelsen rekommenderar starkt alla att se över sina blandare och byta om man upptäcker att  
man har en gammal sådan.

Vår fastighetsförvaltare MFS har lämnat ett fast pris på byte av standardblandare. Om ni är 
intresserad av detta så kontakta MFS på det vanliga numret 08-645 1700 och hänvisa till erbjudande 
till medlemmarna i Starrbäcken 2 om byte av termostatblandare.

Från MFS:

MFS lämnar här ett pris på byte av standard termostatblandare för dusch/bad av typen FM Mattson. 

Vi räknar med att arbetet tar ca 1 timme och priset är då 3031 kronor inkl moms (arbete och ny  
blandare).

MFS reserverar sig för eventuella komplikationer som gör att det tar längre tid eller att det  
tillkommer annat material.

Fiberbredbandsnät – status
Stamnätsdragningen fram till varje port är nu klar, dvs fibernätet är på plats i källare och kulvertar.  
Installationen av bredbandsnätet i lägenheterna har påbörjats. Installationsfirman, Inovanetworks, 
aviserar var och en när det är dags att komma in i lägenheten. Installationen sker på den vägg där 
lägenhetens elcentral (”proppskåp”) är uppsatt, där det finns ”dosor” för tele- och antenn-ledningar. 
Installatörerna måste kunna komma åt dessa dosor, så ta bort allt som eventuellt kan vara i vägen för 
dem.

OBS!

Installatörerna har tyvärr i några fall inte blivit insläppta i lägenheten med hänvisning till att  
lägenhetsinnehavaren inte vill ha något bredband.

Det är naturligtvis helt frivilligt att utnyttja bredbandsanslutningen, men själva installationen av  
uttaget är en del av fastighetens bredbandsnät och skall göras i varje lägenhet. 
Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster är skyldiga att lämna tillträde till lägenheten för 
fastighetsgemensamma installationsarbeten, vare sig det rör el, vatten, tele, bredband, eller vad det 
än vara månde.

Å andra sidan kan installatörerna i detta skede inte göra något mer än just installation av 
bredbandsuttaget. Vill man ha hjälp med ytterligare installationer, som vi tidigare informerat om,  
måste detta beställas senare. Mer information kommer när den allmänna installation är klar.

Kontakta styrelsens representant Per Nihlén, per@nihlen.org, om ni har frågor kring 
bredbandsinstallationen.



Information om pågående arbeten
Vi har en hel del reparationsarbeten på gång. De rör sig dels om skador efter det frostsprängda 
vattenröret på 10:ans vind, dels om otäta tak, balkonger och hängrännor. En stor del av arbetet sker 
utifrån med hjälp av skylift.

Det förekommer att byggavfall samlas i stora sopsäckar på trottoarer och/eller portik. Sådana 
sopsäckar får inte placeras där mer än ytterst tillfälligt; kommunens regler säger högst en dag. Löst 
liggande byggavfall får överhuvudtaget inte förekomma. Detta gäller både för föreningens arbeten 
och enskilda lägenhetsinnehavares. Vi arbetar för att entreprenörerna ska hålla rent efter sig och 
påtalar varje fall där detta har brustit.

Fontänens vatten
Varma sommardagar kan det vara frestande att svalka sig i fontänens vatten. Vi måste dock påpeka att  
detta, om än skönt, är ytterst olämpligt ur hälsosynpunkt. Vattnet i fontänen cirkulerar och renas bara 
med ett enkelt sandfång.

Våra utemöbler
Föreningens utemöbler har sina platser på gräset utanför ekerhusens entréer. Det händer att de bärs 
ner till fontänen för picknick och annat. Det är inget fel med det, men ställ tillbaka dem när ni är  
klara, annars bärs de kanske ännu längre bort nästa gång. Vår förvaltare har ibland fått leta ganska 
långt bort efter dem. 

Vattna blommor
Hjälp gärna till att vattna våra blomkrukor!
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