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Com Hems nysatsning 
Fråga har kommit från boende vad Com Hems 
nya satsning innebär för det kollektiva avtalet. 
Kanalpaketet har bytt namn från “DigitalTV 
mellan” till “TV Silver”.  Vi har i samband med 
detta fått tillgång till 9 st HD kanaler. 
 
Nedan kan ni se det nya kanalutbudet. 

 
Har ni frågor angående bredband och TV kan ni 
maila bredbandudda@gmail.com. 

Belysningen 
Avtal för byte av belysning är nu påskrivet men 
tidsplanen tills färdig leverans har förskjutits. 
Montering och slutbesiktning ska vara klart den 
31 augusti 2016. Mer information kommer vid 
installationsstart. 

Parkering på innegatorna 
Det är bara tillåtet att stanna på innegatorna för 
av- och pålastning - inte parkera. Trots att detta 
har påpekats tidigare samt att det framgår av 
skyltarna i området fortsätter detta hända vid 
upprepade tillfällen. Det gäller särskilt 
entreprenörer som ofta har sina bilar parkerade, 
vilket hindrar framkomligheten och är särskilt 
allvarligt om utryckningsfordon behöver komma 
fram. Fastighetsägaren är skyldig att se till att 
deras respektive entreprenörer följer  parkerings-
föreskrifterna. 

Inbrott i förrådet 
Den 24 maj hade någon forcerat dörren till vårt 
förråd. Saken är polisanmäld men 
undersökningen har lagts ned. Inget verkar vara 
stulet men reparationsgruppen har lagat lås och 
dörr. 

Ersättare till reparationsgruppen 
Bo Sundén, som har jobbat med underhåll och 
reparation under många år, har aviserat att 
han vill lämna detta uppdrag vid nästa års-
stämma. Det är inte så enkelt för valberedningen 
att hitta ersättare om inte vi alla hjälps åt. Det är 
ovanligt att någon anmäler sig själv, men någon 
känner kanske någon annan som kan tänkas ta 
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över stafettpinnen. Talas gärna vid grannar 
emellan och hör av er till valberedningen (Jesper 
Wiberg (147) eller Marita Bergman (145)). 

Nya mailadress för massutskicken 
Ny mailadress till styrelsen är, som ni kanske har 
märkt, saningsvagenudda@gmail.com.  
 
Ni som nu får information via papper men som 
istället skulle vilja ha information via mail får 
gärna skicka er mailadress till den ovan angivna 
adressen. Tanken är att vi ska distribuera alla mail 
som avser information till samfälligheten via den 
adressen samt att ni kan maila dit om ni vill 
framföra något. 

Grannsamverkan mot brott 
Tänk på att hjälpas åt i sommar. Polisen påminner 
om att risken för inbrott ökar under 
sommarmånaderna och uppmanar till särskild 
vaksamhet. En grannstödsbil besöker olika 
områden genom ideella insatser. En enkel åtgärd 
är att vi hjälper varandra, grannar emellan, med 
tillsyn och posttömning vid bortavaro. Gunvor 
Franzén (91) är sedan årsstämman representant 
för grannsamverkan och distribuerar kvartalsbrev 
till dem som anmält sin mailadress. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarstädning 
Vi ansvarar gemensamt för att vårt område hålls 
snyggt och städat. Områdesansvariga har redan 
fördelat ansvaret för sommarstädningen. Det 
innebär att man, förutom att klippa gräset också 
ska kolla runt att det ser välstädat ut och vid 
behov plocka upp burkar, fimpar och annat skräp.  

Kan du inte angiven vecka – byt med någon 
annan! 

 

Vi önskar er alla en glad midsommar 
och en riktigt trevlig sommar!  

                             
 

 

 

 

 

Hälsningar, 

Styrelsen 
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