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TV - Bredband - Telefoni
Sedan tidigare har föreningen ett avtal med Comhem om tv. Nu har vi förhandlat fram ett 
nytt avtal som omfattar både tv, bredband och telefoni. Det innebär:
TV: Även i fortsättningen har vi kvar samma tv-kanaler som idag.
Bredband: Vi får en bredbandsuppkopling på 100/10 Mbit/s. Det betyder i praktiken att 
hastigheten nedströms är 50-100 Mbit/s och uppströms 7-10 Mbit/s. Du laddar alltså ner 
till datorn med en högre hastighet och laddar upp från datorn och ut med den lägre has-
tigheten. Tycker man att det är för långsamt finns en möjlighet att köpa sig en högre has-
tighet. Det föreningen tecknat är alltså ett baspaket och hastigheten torde räcka till för de 
flesta av oss i föreningen.
Telefoni: Här ingår ett grundabonnemang Telefoni Bas. Det betyder att själva abonne-
manget inte kostar något extra men du betalar för samtalsavgifterna och eventuella till-
läggstjänster som nummerpresentation etc. Det nya avtalet gäller från 1 november i år och 
avgiften kommer att ingå i avgiften till föreningen. Det betyder att de som idag har egna 
avtal med Comhem, Bredbandsbolaget eller något annat bolag kan säga upp det om man 
så önskar.
Vi återkommer med mer utförlig information om hur man säger upp nuvarande avtal med 
Comhem, uppgifter om samtalstaxor, vad man själv kan köpa till eller gradera upp med 
mera i god tid innan november.

Entrédörrar
Som några kanske märkt är några av våra entrédörrar inte i bästa skick. Lister börjar 
ramla bort och i några fall är de otäta så att det bildas is på insidan vintertid. Ett beslut har 
därför tagits om att byta samtliga entrédörrar vilket ska ske under hösten. Samtidigt kom-
mer porttelefonerna att flyttas på nio av våra hus. Orsaken är att de sitter så att solen lyser 
rakt in i displayen och då går det inte att läsa vad det står. Nu flyttas de så att alla portte-
lefoner och dörröppnare sitter på södra sidan vilket i sin tur innebär att nio av dörrarna blir 
vänsterhängda.
Staket
Flera som bor mot Rådmansgatan har klagat på hundägare som envisas med att rasta 
sina hundar och låta dem kissa mot uteplatserna. Någon råkade till och med sitta på ute-
platsen och få en stråle på benet. Några har även tyckt att det är obehagligt med en nyfi-
ken välklädd man som är överdrivet intresserad av kvinnliga medlemmars förehavanden 
i lägenheterna på nedre botten. Styrelsen har därför undersökt möjligheten att sätta upp 
ett lägre staket mot Rådmansgatan. Det visade sig vara svårt eftersom kommunen grävt 
ner fjärrvärmeledningen i kanten av gång- och cykelvägen. Staketet skulle därför få sättas 
upp 1,5 till 2 meter in från gång- och cykelvägen och då hamnar det mitt uppe i några av 
uteplatserna så därför blir det inget staket.

Två nya bommar
Styrelsen har beslutat att sätta upp nya vägbommar, dels mellan hus 7 och 9 samt mellan 
hus 9 och 11. Orsaken är att många kör ut från området och ut på gång- och cykelvägen 
längs älven och det är inte bra. Det har inträffat några incidenter.


