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Gott Nytt År 

Så har den första snön fallit och vi går mot ljusare tider. Förra året ställde väderleken till problem med 
omväxlande snö och tö, vilket gjorde att sanden ofta sjönk ned kort efter sandning och det blev blixthalka. Vi 
ber samtliga fastighetsägare att hjälpa till vid akuta lägen: skotta, sanda utanför den egna tomten. Sand finns i lådor 
vid vändplanerna. Samfälligheten har köpt handhanterade sandströare som ska provas för eventuellt inköp 
till varje städområde.  

Vi påminner om uppmaningen i foldern om att använda det egna garaget för parkering för att minska 
stöldrisk och ge plats för snöröjning och gäster. Vid behov, använd endast en parkeringsruta inom 
markeringarna. Släp, husvagnar etc. ska stå på den avsedda p-platsen för detta.  

Skyltning om mopedförbud i området tillkom för många år sedan (och har hängt kvar i flera upplagor av 
foldern om samfällighetens) efter besvär med snabba genomåkningar, inte minst via ICA-backen. För 
mopedägare inom området måste det självklart vara möjligt att köra mopeden från/till den egna bostaden.    

Till nyårshälsningen hör också att vidarebefordra en uppmaning från närpolisen: Respektera det fridfulla kring 
helgerna – många, inte minst djur, mår dåligt av för flitigt användande av pyrotekniska produkter. Att ”köpa 
ut” eller överlåta pyrotekniska produkter år minderåriga är straffbart!  

Årsstämma för samfällighetsföreningen 

hålls måndagen den 22 februari kl. 19 i klubblokalen IFK, Viksjö. Motioner skall enligt beslut vid förra 
årsstämman vara inlämnade till styrelsen senast den 25 januari. Årsredogörelser, ärendelista samt förslag till 
bl. a. utdebitering ska vara utsänt senast 14 dagar före stämman. 

Valberedningen vädjar om hjälp att nominera kandidater till styrelse och arbetsgrupper, i första hand 
sekreterare, revisorssuppleant, en person till reparationsgruppen samt två personer till valberedningen. Tänk 
igenom om du vet någon/några som kan passa till de olika posterna. Hör av dig snarast till: Jesper Wiberg, 
147, jesper.wiberg@gmail.com eller Marita Bergman, 145, bergman.marita@hotmail.com  
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Enkät ComHem 
Vi har nu haft det nya avtalet sedan maj/juni 2015 och vill nu ha en återkoppling för att få veta hur 
det har fungerat. 

Den som vill kan svara anonymt, men om man har frågor eller vill ha hjälp behöver husnummer 
anges och uppgift om vem man ska kontakta. 

Följande ingår i avtalet: Kabel-TV c:a 8 analoga och 33 digitala kanaler + FM-radio. 

Bredband 50-100 MB/7-10 MB och tillgång till fast telefoni. 

 

1. Hur har ert TV utbud fungerat? 

Vi är nöjda       

Vi har/har haft problem med 

 

 

2. Hur har ert bredband fungerat? 

Vi är nöjda     

Vi har/har haft problem med 

 

 

 

3. Om ni använder telefonin. Hur har det fungerat? 

Vi är nöjda  

Vi har/har haft problem med 

 

 

 

4. Annat som ni vill att styrelsen skall veta/hantera. 

 

 

 

 

 

Namn _________________________    Husnummer__________ 

 

Lämnas till Såningsvägen 101 eller mailas till bredbandudda@gmail.com 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
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