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Enkät Comhem 

Tack till alla som svarade på enkäten. Av 110 
hushåll svarade 67. Av dessa svarade 31 
hushåll att Tivo var intressant som kollektiv 
tjänst. Det är för dåligt intresse för att ansluta 
Tivo kollektivt. Styrelsen har tittat på ett 
förslag från Comhem om sänkt kostnad. 
Förslaget vi fått anser vi i styrelsen inte är 
tillräckligt lönsamt för att teckna om avtalet 
på en ny 36 månaders period. Utan vi 
kommer ligga kvar på ingånget avtal.  
Förslaget innebär en kostnadssänkning på 
12,50/månaden per hushåll.  Vi  har fortsatt 
förhandling med Comhem. 

 

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.  

 

Laddningsbara bilar 

En fråga kom upp till styrelsen om man får 
ladda sina bilar i garagen. Idag är detta inte 
tillåtet. Följande gäller i uttagen i garagen: 

Det finns hushåll som betalar för att använda 
uttagen för motorvärmare.  De får användas 
på vinterhalvåret och då endast med timer. 
Max 2 timmar.  Uttagen och elsystemet är 
inte dimensionerade för kupevärmare eller 
någon typ av laddning av elbilar eller 
hybridbilar.  Styrelsen har kontrollerat vad 
kostnaden skulle bli för att skapa möjlighet 
att hantera elbilar/hybridbilar i 
garagelängorna.  Man får räkna med c:a 200 
000:- - 250 000:- + individuella uttagen som 
behövs vid bilen. Sen tillkommer kostnaden 
för att säkra upp huvudsäkringarna + att 
administrera elkostnaden till de som 
använder uttagen. Om det blir ett allmänt 
önskemål måste det behandlas  på en 
årsstämma. 

 

 

 



Parkering 

Sen årsskiftet har vi avhyst 7 fordon som inte 
skall stå på våra parkeringar. Ser ni bilar som 
inte hör till oss maila 
saningsvagenudda@gmail.com så tittar vi på 

det. Sen kan vi själva hjälpa till att skapa plats 
genom att parkera bilarna i garagen i första 
hand.  Har ni sen bilar som inte används 
dagligen vv parkera dem så att våra gäster 
och de bilar som används har lätt att parkera. 

 

Återställning av våra ytor 

Nu är arbeten klara med reliningen av 
vattenledningarna. Återställningen är i stort 
klar. Besiktning av samfällighetens mark 
tillsammans med entreprenör görs av 
reparationsgruppen. 

 

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! 

 

 

 

 

 

  

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

 

  

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