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Ny vaktmästare 
Som ni kanske redan märkt är det nu 
Göran från Sydsverige Entrepenad 
som är vår vaktmästare. Vi hälsar 
honom välkommen till Brf Ingrid. 
 
 
Trädgårdarna 
Sydsverige Entrepenad har nu startat 
arbetet att anlägga nya trädgårdar vid 
gavlarna. 
 
 
Namnskyltar 
Nya namnskyltar kommer sättas upp 
vid dörrarna. 
 
 
Bänkar 
Bänkarna på gården kommer få ny 
färg under våren. 
 
 
Container 
Beslut taget att beställa container för 
medlemmarna att kunna slänga saker 
som ej lämpar sig för miljöhuset. Detta 
kommer ske 5-6 september kl 10-14. 
 
Corona 
Tänk på att vissa grupper kan ha svårt 
att ta sig till affären och apotek i dessa 
tider. Har man möjlighet att ställa upp 
och hjälpa till är det uppskattat av 
många. 
 
Nästa styrelsemöte 
Den 14e april har vi nästa 
styrelsemöte. Styrelsen är tillgänglig 
för frågor och synpunker mellan 17.30 
och 18.00 i styrelserummet. Detta 
kommer vara beroende av hur den 
rådande situationen och 
rekommendationer ser ut då. 

 Kabel-TV 
ComHem har meddelat att man inte längre 
kommer att erbjuda analoga kanaler via sitt 
kabelnät, utan endast digitala kanaler. 
Orsaken är att man behöver frigöra kapacitet 
i nätet. 
Ursprungligen var detta planerat till den 26:e 
maj, men pga corona-tiderna är detta flyttat 
till den 8:e september. 
Medlemmar hänvisas att läsa mer på: 
https://www.comhem.se/tv/digitalisering 
 
I korthet: 
 

1. Flera veckor innan ändringen börjar 
en informationstext rulla på de 
analoga tv-kanalerna för att 
uppmärksamma de boende om 
förändringen. Boende som inte får 
denna informationstext tittar redan 
digitalt och behöver inte göra något. 
 

2. De hushåll som har en äldre tv-modell 
kan behöva byta ut den till en tv med 
inbyggd DVB-C-tuner, eller 
komplettera sin tv med en digitalbox. 
 

3. Boende från 65 år och uppåt får även 
ett postalt brev med information och 
tips på hur de ändrar till digital-tv. 
 

4. Den 8:e september utgår de analoga 
sändningarna (inkl. FM-radio via tv-
uttaget) för alla 1,6 miljoner Com 
Hem-hushåll. Alla digitala kanaler 
finns redan tillgängliga och de boende 
kan redan nu ställa om sina tv-
apparater. 
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