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Enkät Comhem

På  årsmötet  kom  frågan  upp  om  vi  kan
omförhandla tjänsterna hos Comhem. Nu har
vi fått två förslag på förändringar på avtalet.

Vv fyll  i  enkät  och returnera ert  svar  innan
21/5.

Uppdatering av mailadresser.

 Det har inkommit information till  styrelsen
att  vissa  hushåll  har  registrerade
mailadresser  som  man  inte  använder  idag
Därför  får  alla  Såningsbladet  och  enkät  på
papper.  I  enkäten  som medföljer  finns  info
för att uppdatera mailadressen eller komma
igång med mail  alternativt  tala om att  man
vill ha information på papper. 

 

Återställning av våra ytor efter reparation av
vattenledningen 

Som ni har sett håller man på att återställa de
områdena man har grävt upp. Såningsvägen
planeras vara färdigt i slutet av denna vecka
(V19). Då kommer fyllnadsmassor vara borta
och avstädningen klar. Asfalteringen påbörjas
i mitten på V19. Och då börjar man inne i vårt
område och asfalterar ut mot Såningsvägen.

Avsyn efter allt  arbetet sker i  sista veckan i
Maj om allt går som det skall.

För  kontakt  med  styrelsen,  maila  gärna  på
saningsvagenudda  @gmail.com. 

                     

Varma hälsningar

Styrelsen      

mailto:saningsvagenudda@gmail.com




Enkät Såningsvägen Första Samfällighet
gällande tjänster på Com Hem samt uppdatering av mailadresser.

Svar från Såningsvägen nr:______ Kontaktperson                                               

På årsmötet kom frågan upp om vi kan omförhandla tjänsterna hos Comhem. Nu har 
vi fått två förslag på förändringar på avtalet.
Om intresset för Tivo är lågt kommer förslag 1 att tecknas så att vi får ned våra 
kostnader.

Förslag 1)
Behåll det gruppavtal ni har idag (TV SILVER, BREDBAND 100 och Telefoni) men till något lägre pris. 
Från dagens 225 kr inkl. moms till 213 kr inkl. moms per hushåll och månad.
Det innebär ingen ändring på årets samfällighetsavgift utan reglering av den sänkta kostnaden sker 
2018.

Förslag 2)
Lägga till TiVo på samfällighetens befintliga TV SILVER. Från dagens 225 kr inkl. moms till 280 kr inkl.
moms per hushåll och månad. 
Om man väljer denna lösning kan det behövas en reglering för att täcka kostnadsökningen med en 
extra utdebitering på 55:- x de månader vi får tjänsten. För de som har Tivo idag så betalar man 299:- 
månad – rabatt (pga kollektivt avtal)på 150:- = 149:-/månad. Med förslag 2 och kollektiv lösning 
innebär det 82:-/månad mindre än vad man betalar idag om man har Tivo. 

Vad är då Tivo?
Ni som har tillgång på dator/platta har en länk här:
https://www.comhem.se/tv/tv-silver

Övriga får en kort information på baksidan av detta dokument.

För att komma vidare behöver vi information från er. Så vv besvara nedan och lägg det 
på lådan på 101:an och 197:an. Alternativt att ni mailar till 
saningsvagenudda@gmail.com . Svar innan 2017-05-21. 

            Jag är nöjd som det är . Väljer förslag 1

            Jag har Tivo idag och vill sänka mina kostnaderna. Väljer Förslag 2

            Jag har inte Tivo men vill ha en. Väljer Förslag 2

Övrigt:

Uppdatering av mailadressen för att få  information/Såningsbladet
Maila till saningsvagenudda@gmail.com om ni inte har fått information i år. Vi har upptäckt att
några har gamla mailadresser som inte används. Har ni fler mailadresser som ni vill ha 
information till är det inga problem att ordna.
För er som idag inte använder en mailadress men har tillgång till dator, platta eller 
smartphone kan få hjälp att ordna med mailadress och få information via mail.

_______  Jag vill ha hjälp med att komma igång med mail.

mailto:saningsvagenudda@gmail.com
mailto:saningsvagenudda@gmail.com
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Kort info vad TIVO är

Med vänlig hälsning

Styrelsen
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