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Arsstämma 28 april 2015
Ärets foreningsstämma äger rum tisdagen den 28 april2015, kl. 18.30. Före

stämman kl. 17.30 kommer Comhem att informera om innehållet i vårt nya avtal

som presenteras nedan.
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Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 mars

2015. Skicka era motioner med namn och underskrift antingen via mejl eller

lägg dem i foreningens brevlåda som är uppsatt i tvättstugan.
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Årets florsta städdag äger rum lördagen den 9 maj 2015. Kl. 10.00 samlas vi vid
föreningshuset flor utdelning av arbetsuppgifter. Kl. 12.30 sedvanlig
korvgrillning. Därefter fortsätter vi fram tills vi är ftirdiga och nöjda.
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Vårt nuvarande 3 års avtal med TV utbudet från Comhem går ut i januari2016.

Ett nytt avtal har dock tecknats redan nu ör en ny 3 års period. En stor

förändrin g är att vi har fått ett gruppavtal som innehåller TV, bredband och
telefoni. Alla ffir tillgång till 50/10 Mbit bredbandskapacitet och avgiften for
bredbandet kommer i fortsättningen att ingå i månadsavgiften som betalas till
foreningen.
Ert nuvarande avtal som ni har, kommer ni således kunna avsluta for upp till
denna kapacitet. Önskar ni mer kapacitet över 50/10 Mbit, så får ni avtala och

betala detta speciellt med Comhem. .

Alla som idag har bredband och som nyligen ffitt ett nytt modem/router behåller

detta. Övriga som nu vill ha tillgång till bredband enligt avtalet ffir ett

modem/router som ni kopplar in på lämplig plats i ett av era befintliga uttag.

Det nya avtalet gäller från 1 maj 2015 och till dess kommer ni få mer löpande

information om vad det innebär och hur ni kommer igång. Före årets stämma

som börjar kl. 18.30 den 28 april, kommer Comhem hit kl. 17.30 for att

informera och ge en del utbildning till er som önskar.

Forts andra sidan!
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Råttor
I ett av forra årets meddelande bad vi alla att undvika ge ffiglarna mat därfor att
det är stor risk att även råttor tar for sig. Nu har vi upptäckt råttor även i våra
köksavfallstunnor ute vid Majrovägen. Bekämpning pågår bl.a. med hjälp av
utplacerade små burar.
Tyvärr måste vi be er ta bort ägelbord och taljbollar tills vi hoppas att råttorna
har forsvunnit. Ni som vill ge ffiglarnamat får finna andra ställen som inte ger
råttorna möjlighet att stanna här.

Itaclon mät rr ing
Radonmätning ska göras löpande med vissa intervaller. Nu är det dags igen och
under våren ska vi sätta ut mätdon i vissa lägenheter på bottenvåningarna for att
mataradonhalten. Förra mätningen som giordes visade på mycket små

radonhalter, klart under högsta godtagna värden. Detta var lugnande.

S nöskottn ing
Vi har avtal med leverantör om snöskottning. Alla leverantörer har dock en viss
framforhållning som innebär att de inte är på plats direkt så fort en viss mängd
snö har kommit ner. Det finns äldre boende och de med barnvagn som har svårt
attta sig fram. Ta hänsyn till dem och skotta framfor porten och en bit fram.
Vi har ställt ut sandlådor vid varje port så att ni även kan kasta ut lite sand om
det behövs. Alla är ju delägare genom sin andel i ftireningen och har därför ett
ansvar attbry sig och ställa upp for det som är rimligt ftir god trivsel och skötsel
i och kring fastigheten.

Styrelsen
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