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Vi har fått flera nya medlemmar under året och dessa hälsas varmt välkomna till vår trevliga 
förening. Bifogat finner ni en uppdaterad Boendeförteckning per 2014-12-15. Om det är så att 
man vill ändra telefonnummer så lämna en lapp till Lennart Johansson, lgh 15 i hus 250.

Nytt avtal med Com Hem
HSB och Com Hem har förhandlat fram ett nytt ramavtal som innebär lägre avgifter för 
distribution och service. Styrelsen har tecknat detta nya avtal som ger lägre avgifter under 3 år. I 
avtalet ingår Digital-Tv small. Detta kräver en digital-tv-box från Com Hem som köpes via 
comhem.se eller via Kundservice telefon 90222.
Vidare ger avtalet boende att beställa tv-tjänsten TiVo utan aktiveringsavgift eller Bredband 250 
för endast 299kr/månad. Mer information finns på www.hsb.se under medlemsförmåner. 
Tjänsterna beställs enklast via Com Hems kundtjänst på 90 222.

Beskrivning av ansvarsfördelning i bostadsrättsföreningar
Bifogat finns också en broschyr rörande Vem ska underhålla bostadsrätten? Den ger en 
överskådlig bild av vad som är bostadsrättsföreningens respektive bostadsrättshavarens ansvar.  

Trapphusgolven
I förra informationsbrevet skrev vi att styrelsen beslutat att behandla trapphusgolven i entréerna 
och göra tester på våningsplanen. Styrelsen har beslutat att skjuta på detta ett antal månader. 
Detta gör vi för att det kommer att pågå gatuarbeten att lägga ner avloppsrör under första 
halvåret 2015 liksom utbyggnad av strandpromenaden fram till parkeringen mittemot hus 250. 
Kan medföra extra mycket slitage med grus o smuts i entréerna. 

Filter och luftriktare till friskluftventiler
Det var många som nappade på erbjudandet om filter och luftriktare som presenterades i förra 
informationsbrevet. Intresset var stort och upplevelsen mycket positiv hos de som satte in 
luftriktare. Styrelsen beslutade att köpa hem några filter och luftriktare och intresserade kan höra 
av sig till Claes Backe.

Trivselkvällarna
Dessa återkommer efter helgerna med nya aktiviteter i Fiskarstugan. Mycket uppskattat och 
många medlemmar deltar i dessa sammankomster. Stort tack till Ann-Mari Backe och Lena 
Persson för engagemang och varierat program. 

Adventskaffet var välbesökt med som vanligt. Mycket trevligt med allsång och högläsning som 
traditionen bjuder. Detta var en bra start på julen!

                                                
God Jul och Gott Nytt År
            Styrelsen

PS Tänk på det olämpliga i att mata fåglar då nedfallande mat lockar till sig skadedjur.
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