
Tak- och fasadrenoveringen
Nu börjar etapp 2 gå mot sitt slut. I slutet av 
november kommer ställningarna tas ned. Tyvärr 
har det blivit förseningar av takläggningen på 
grund av olika anledningar. Hissen kommer 
därför vara kvar under december för hissa upp 
material.

Byte av bredbandsleverantör
30 november och 1 december 29 november sker
bytet från Telenor till Bahnhof. Det innebär att 
uppkopplingen mot internet kommer brytas under
upp till ett par timmar medan den nya hårdvaran 
monteras i våra serverrum. Så det är en bra idé 
att jobba på kontoret de dagarna om du har 
möjlighet. Se även till att ha monterat den nya 
routern (se nedan) innan dess.

Ny bredbandsrouter
Nu har de nya låneroutrarna från Bahnhof 
kommit. 7 november kl 20-22 och 14 november 
18.30-20.30 29 november kl 19-21 kan du 
hämta din router i styrelserummet på gaveln mot 
Karl Gustavsgatan. 

Det är bara att koppla in den på samma sätt som 
din gamla router och den funkar både med 
Telenor och Bahnhof. Så du kan börja använda 
den redan nu. När din nya router funkar kan du 
skicka tillbaka den gamla till Telenor.

Tänk på att det blir nytt namn och lösenord på ditt
wifi. Så du måste koppla upp alla trådlösa 
enheter på nytt.

Ansök digitalt vid 
andrahandsuthyrning
Vi kommer inte längre att ta emot fysiska 
ansökningar om andrahandsuthyrning. Dessa ska
istället mailas till andrahand@brfaskungen1.se.

Kurs i att stenmangla
24 29 nov kl 18-19 i tvättstugan på Viktoriagatan 
38 kommer Carola hålla kurs i hur man använder 
stenmangel. Det tar ca 10 minuter att lära sig och
textilerna blir superfina. Om du vill mangla 
juldukar eller bara är nyfiken på hur den fungerar,
är det bara att titta förbi.

Glöggmys
6 december kl 17 bjuder vi på glögg, pepparkakor
och trevligt umgänge vid granen. Om det är dåligt
väder kommer vi vara inomhus. Anmälningslistor 
kommer sättas upp i entréerna inom kort.

Ny bokning av gästlägenhet
Nu är bokningen av gästlägenheten via 
passersystemet öppen. Bytet av bokningssystem 
sker vid årsskiftet men du kan redan nu boka 
gästlägenheten för 1 januari 2023 och framåt. 
Under fliken Bokning på brfaskungen1.se hittar 
du mer information.

Outnyttjad tvättstuga
Tidigare kunde man ta över en tvättstuga som 
inte utnyttjats inom en timme. Detta har fallit bort i
övergången till det nya systemet. Vi jobbar på att 
lösa detta så att det fungerar som tidigare.
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