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Kabel-TV och Bredband
För att öka servicenivån samt att få en
bättre kostnadsstruktur för
medlemmarna och föreningen, har
styrelsen beslutat att byta leverantör
av Kabel-TV och Bredband.
SydAntenn kommer att ersätta
ComHem och Ownit. De är lokalt
baserade, har väldigt gott renomé från
andra föreningar och erbjuder bättre
kostnad för oss.
Då SydAntenn erbjuder både digitala
och analoga kanaler, samt har lovat att
supporta med boxar som klarar
konvertering i ComHems nät, så är
målet att även de som bara kan ta
emot analog signal inte skall behöva
uppleva att de inte kan se på TV efter
det att ComHem släcker ned sitt
analoga nät i september.
För dem som har individuella
tidsbundna avtal med ComHem eller
Ownit så kommer dessa avtal att
upphöra i samband med att ComHem
respektive Ownit inte längre kan
leverera sina tjänster till föreningen.
Detaljer angående tidsschema och
praktikaliteter kommer framöver.
Trädgård
Vår nya trädgårdsmästare Michelle har
kommit igång och är väldigt engagerad
i att vi skall ha en fin trädgård. Från nu
och fram till november kommer
Michelle att även ha en praktikant.
Han heter Mark och är engelsktalande.

Container
Som meddelats tidigare kommer föreningen
att ha en container stående på gården
helgen 4-5 september kl 10-14 så att
medlemmar kan slänga mer skrymmande
saker som inte är ämnat för miljöhuset.
Rastning av hundar
Då vi önskar hålla vår trädgård och våra
gräsplaner fina, vänligen notera att det inte
är tillåtet att rasta hundar här. Det gäller
även gräsplanerna på gavlarna.
Årsstämma
Som tidigare meddelats så har årsstämman
flyttats till den 12:e oktober 2020, kl 18.00
pga rådande Covid-19 situation. Då vi inte
har möjlighet att flytta stämman ytterligare
framåt i tiden så försöker styrelsen hitta en
lämplig lokal som vi kan vara i. I år kommer
vi dessvärre inte att kunna erbjuda någon
förtäring och vi kommer att skicka ut
information rörande föranmälan. För att
minimera risker för smittspridning önskar vi
inte fler än en person per hushåll/lägenhet.
Nästa styrelsemöte
Den 8:e september har vi nästa
styrelsemöte. Styrelsen är tillgänglig för
frågor och synpunker mellan 17.30 och
18.00 i styrelserummet. Detta kommer vara
beroende av den rådande situationen och
hur rekommendationerna ser ut då.

