
 

Julbrev till medlemmarna i Brf Inloppet 

Vänner, 

Nu lackar det mot jul igen och vi i styrelsen vill bara så här sända en varm 

julhälsning. 

Det har åter varit ett omtumlande år med fortsatt Coronasmitta och allt vad 

som följer med detta. Vi hoppas dock att ni alla har kunnat vaccinera er enligt 

de program som myndigheterna har lagt upp och kunnat umgås med nära och 

kära på ett bra sätt. 

I styrelsen har det varit en hel del aktiviteter som har varit nödvändiga att 

genomföra. Den nya matavfallshanteringen för föreningen startade i början på 

året och även underhåll har skett av bl.a. altanerna på -2, översyn av de 

inglasade balkongerna, installation av springventiler för bättre ventilation i 

trapphusen m.m. Även sprickor upptäcktes i stammarna på -3 och åtgärder 

vidtogs omgående.  

Våra lån på fastigheten har omförhandlats, och glädjande har vi under 2022 en 

ränta på 0,4% 

Bredbandsavtal har tecknats med Ownit för fastigheten vilket medför att alla 

lägenheter får bredband och internet fritt via fiber från och med 1 juni 2022.  

De som har Ownit idag behöver inte göra något utan dagens avtal avslutas 

automatiskt. De som har comhem eller annan operatör rekommenderas säga 

upp de bredbandsabonnemangen för att slippa extra avgifter. Information om 

bredband och TV från Ownit kommer vi efter årsskiftet lägga ut på hemsidan. 

I garaget har en hel del arbete lagts för att se till att alla krav som vi i 

föreningen kan ställa på de nya laddplatserna blir uppfyllda. Glädjande har 

också Nacka Kommun nu till sist beslutat godkänna om det avtal om att 

kommunen ska ta över tunnel och kaj. Detta arbete har pågått i Saltsjöqvarns 

Samfällighetsförening i tio år! 

Till sist vill vi från styrelsen nu bara önska Er alla en lugn och fin julhelg. 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

Styrelsen 


