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Höststädning 23 oktober
Nu är det dags för årets höststäddag. Vi hoppas
löven har hunnit komma ner till dess och att vi får
ett strålande höstväder.
Titta gärna runt i era respektive områden på vad som
bör åtgärdas och hör av er till kvartersombudet i ditt
område som ansvarar för att eventuella inköp.
Vi startar dagen kl. 09:00 med avbrott för lunch
kl. 12:00, då föreningen bjuder på Ärtsoppa, korv
och dricka.

ComHem information

Kv 1:
Peter Imberg och
Susanna Heinonen,
D14

Kv 2:
Thony och Lena
Johansson, M63

Kv 3:
Bert och Eva
Hortans, M33

Kv 4:
Stig och Gunilla
Ålbäck, L17

Kv 5:
Peter och
Ann-Charlotte
Nordström, L59

Ombesiktning
Vi har haft besök av ComHem som har tillsammans med oss gjort
en ytterligare besiktning eftersom vi inte var helt nöjda. Den
leverantör som genomförde uppgraderingen av vårt kabeltvnät har
innan detta tillfälle varit här och åtgärdat en del saker, vilket
gjorde att det endast var några mindre åtgärder som behöver
göras. Detta kommer inte vi drabbas av kostnadsmässigt eftersom
det anses vara ett garantiarbete vilket kan ses positivt. Vid
besiktningen gjorde vi mätningar vid alla slavsändare, i några hus
samt kontrollerade kabeldragningen i några kulvertar. Enligt
ComHem ska det sista vara genomfört innan december och sedan
är allt som det ska.
Om ni har något problem med några av deras tjänster, kabel-tv, digital-tv, bredband eller telefoni
så kontakta deras kundtjänst direkt.
Ny kanal i analoga nätet
En del vet kanske att det har kommit en ny tv-kanal som heter TV10, som är en ren sportkanal.
ComHem har lagt med den i sitt analoga utbud, som vi har i föreningen, så alla ska ha tillgång till
den. Så nu är det bara att genomföra en ny kanalsökning på sin TV så ska den finnas där.
Copyswede
Enligt svensk upphovsrättslagstiftning ges Copyswede att ta ut en avgift då SVT:s vidaresänds i
trådbundet nät. De har under många år avstått från den rätten, samt SVT har betalat den fram till
februari 2009. Nu har den avgiften flyttats över på ComHem och detta innebär en liten höjning av
vår avgift till ComHem. Avgiften är 1.06 kronor plus moms per hushåll per månad. Vi kommer få
betala en liten mindre avgift (0.80 kronor plus moms per hushåll och månad) retroaktivt för
perioden från januari 2010 fram till och med 15 augusti och 1.06 plus moms från 16 augusti t o m
sista september. Anledningen till att det sker retroaktivt är att ComHem har legat i tvist med
Copyswede eftersom de anser att den avgiften är betald inom tv-licensen.

Våra lekplatser
När det gäller våra lekplatser i området så finns det ett
behov av upprustning. De närboende kan ta kontakt
med styrelsen för att få godkänt de åtgärder som man
vill genomföra. Det är ett gammalt område och vårt
material är slitet och väl använt. Nu börjar vissa saker
utgöra en risk för barnen så det är tid att rusta. Ta
kontakt med styrelsen för en diskussion.
/Styrelsen

Renoveringen av våra garage
Det stora garaget fick en rejäl genomgång förra året och nu
återstår bara en justering av golvet i övre garaget. Ytskiktet har
tagit stryk under vintern och på vissa platser i garaget så har
skadorna blivit så stora att de måste åtgärdas. Vi kommer att ta
in en offert och
tidsplanera åtgärden.
När det gäller de små garagen så har styrelsen vid rundvandringen konstaterat att vissa delar av garagen måste åtgärdas innan
skadorna blir värre en vad de är. Det är baksidan på garagen
som är värst angripna, i nederkant . Nu har man vid ett av garagen redan gjort det som behövs. Man har gjort en renovering
som är ett litet ”mästerverk” och styrelsen har föreslagit att
denna metod skall
gälla för alla de övriga garagen. Styrelsen vill passa på och tacka
de involverade i denna renovering. Ni har gjort ett mycket bra arbete och ni är ett föredöme för
oss övriga i att ta initiativ och visa handlingskraft. Vi håller kostnaderna nere i föreningen om fler
kan hjälpa till.
/Styrelsen

Årsstämmeprotokoll
För er som inte hade möjlighet att vara med på
årsstämman i våras vill vi påminna om att protokollet
ligger på vår hemsida
http://mysf.se/om_mysf/protokoll

Parkering inom området
Under en längre period har vi märkt att flera INTE använder sina
garageplatser till att parkera på, vilket har ställt till det lite, med
felaktiga parkeringar och att det är ont om plats på de få andra
platser vi har. Det har hittats bilar på gräsmattor, i vändplan och
inne i området vilket inte är bra.
Vi vill uppmana alla att använda sina parkeringsplatser så att våra
gäster har någonstans att parkera och att framkomligheten inom
området finns för postbilen, utryckningsfordon och snöröjning.

