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Kompensation från Sappa 

Sedan driftstarten i somras har det som vi alla känner till varit en del problem. För att bemöta 

detta har Sappa investerat i mer kapacitet och byggt ut vår teknikplattform. De har anlitat en 

extern servicepartner för att göra oberoende mätningar hos flera medlemmar. 

Som en ytterligare åtgärd vill Sappa ge alla medlemmar en kompensation.  

Sappa kommer kostnadsfritt ge alla medlemmar tillgång till deras Playtjänst från och med 1 

februari 2021. Ladda ner appen och kör igång, lösenordet är dina 4 sista siffror i ditt 

personnummer. 

Sappa Play Basutbud 

Med Sappa Play basutbud kan man se program i mobilen, datorn och surfplattan. 

Det går också att streama program till TV:n med hjälp av Airplay eller Chromecast. Enkelt 

och smidigt kan man se program 7 dagar bakåt i tiden och kolla program som går live. 

Appen kan delas med hela familjen. Kanaler som finns med i basutbudet idag är SVT:s 

kanaler, TV3, TV4, TV6, Sjuan, TV8, TV10, TV12 & Paramount Network. 

Fler kanaler beräknas att tillkomma till Playtjänsten under 2021, däribland Kanal 5,9 och 11. 

 

  
 

   

 

Garagekön 

Flera medlemmar har under kort tid hört av sig gällande garagekön, här kommer lite 

information om hur det ser ut i dagsläget.  

När en medlem sätter upp sig i garagekön görs en uppskattning om när medlem kan tänkas få 

en garageplats. Styrelsen kan aldrig lova att du får en plats inom ex antal år, utan gör endast 

en uppskattning som baseras på hur länge den personen som senast fick garageplats har 

väntat.  

Det är svårt att förutspå hur många som kommer sälja sina lägenheter eller säga upp sin 

garageplats och därför också svårt att veta hur lång väntetiden är på en parkeringsplats. I 

nuläget uppskattar styrelsen kötiden till cirka 5 år, detta då vi har haft väldigt få uppsägningar 

de senaste två åren och kötiden har därför blivit längre.  

Din parkeringsplats sägs automatiskt upp när du flyttar ifrån föreningen.  

För kännedom: Det finns andra platser i närområdet där det finns möjligheter att hyra en 

parkeringsplats. Exempelvis: Brf Pompe och garaget under Hemköp.  
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Rökning på balkonger/uteplatser  

Tänk på att rökning på balkonger/uteplatser kan vara störande för dina grannar som kan få in 

röken i sina lägenheter. Visa varandra hänsyn!  

Det är under inga omständigheter tillåtet att slänga fimpar från balkongen eller att 

fimpa på andras uteplatser!  

 

  

 

 

 

 

Tvättid 

Tack för att vi hjälps åt att avboka tidigare bokade tvättider så att så många medlemmar som 

möjligt kan tvätta vid behov.  

Skulle det vara så att någon har bokat en tvättid men inte använder maskinerna så är det okej 

att en annan medlem "tar över" den tvättiden en timma efter bokad tid.  

Tack för att vi hjälps åt!  
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