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Comhem avtal  
Styrelsen har tecknat ett 3- årigt avtal med Comhem gällande bredband. 

56 hushåll har svarat i den bindande anmälan i somras att de ska ha bredband ifrån Comhem  

16 hushåll har valt att inte ha bredband ifrån Comhem 

Kostnaden för bredband blir ca 112 kr för 50 mbit bredband vilket betalas av Samfälligheten (ingår i kvartalsavgiften), 

Comhems listpris är idag 299 kr för 50 mbit. 

De 16 som inte är med kommer att få en rabatterad kvartalsavgift motsvarande beloppet ca112 kr. 

Vill man ha mer än 50 mbit så betalar man själv direkt till Comhem 

mellanskillnaden på listpriset upp till den hastighet man vill ha, t.ex. om man 

vill ha 250 mbit så kostar det 429 kr enligt listpris, då betalar man 429-299 = 

130 kr extra privat. 

Bredbandet ska starta 1december.  

Mer information hur man ansluter sig kommer inom kort. 

Städdagen 
Bra städdag med vackert väder, mycket blev gjort och containrarna fylldes till max. 

   
 

 

   
 

http://www.mysf.se/
https://www.google.se/imgres?imgurl&imgrefurl=https://www.comhem.se/&h=0&w=0&tbnid=bjOuUh7QUt6NbM&zoom=1&tbnh=163&tbnw=310&docid=kv7bDbtG9ocFMM&tbm=isch&ei=CAsgVLzuCqT4yQOanIKIDQ&ved=0CAcQsCUoAQ


 

Trädfällning 
Ca 22 st större träd har tagits ner i området. 

Styrelsen har tillsammans med en arborist tittat på vilka träd som kunde anses 

farliga eller förstöra närliggande hus. 

 

 

 

Att tänka på under vintern. 
- Parkera inte bilen där snöröjaren måste ploga upp snön. 

- Motor- och kupévärmare är tillåtet men timer måste användas. 

- Sandvagnar finns i området vid extra behov. 

- Glöm inte att stänga av vattnet till vattenutkastarna, så undviker 

du att de inte fryser sönder. 

Nyinflyttade. 
Styrelsen vill passa på att hälsa alla nyinflyttade varmt välkomna  

till Myrängens Samfällighetsförening. Information om 

samfälligheten hittar ni på www.mysf.se 

Valberedning 
Någon som känner sig kallad att ingå i styrelsen hör av er till 

valberedningen tillika kvartersombudet. 

Tack Thomas Wittefeldt 
Thomas flyttar tyvärr ifrån området och lämnar sitt uppdrag som ledamot i samfällighetens styrelse. Elin som är 

suppleant kliver in och axlar Thomas plats som ledamot. Vi tackar Thomas för ett mycket bra och engagerande arbete 

i styrelsen. 

Motioner 
Påminner om att eventuella motioner till samfällighetsföreningen skall inkomma senast den 31 dec,  styrelsen 

förbereder därefter dessa inför årsstämman i mars. 
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