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ÅRSSTÄMMAN 

För att vi skall följa de rekommendationer som givits av Folkhälsomyndigheten och de 

anvisningar vi fått från HSB, har vår styrelse beslutat att årets årsstämma kommer att 

genomföras genom poströstning. 

Detta innebär att varje medlem i god tid får stämmohandlingarna i brevlådan med 

anvisningar om hur man skall agera. 

Detta innebär att det blir ingen årsstämma där vi samlas i samma lokal eftersom vi vill 

vara rädda om varandra och följa de anvisningar som givits. 

 

TV-kanaler/Comhem 

Den 8 september släcker Comhem sina Analoga kanaler och övergår helt till Digitala. 

Detta ger både bättre bild och ljud. 

Vad skall Du göra? 

 

Tittar Du på tv analogt idag ser Du en informationstext som rullar på rutan. 

Vad gör jag? I god tid före den 8 sept. skall Du ställa om tv:n till digitala kanaler genom 

att göra en kanalsökning för dessa. Detta sker utan kostnad. 

 

Har Du en gammal tv som inte går att ställa om måste Du skaffa en Digitalbox från 

Comhem. Just nu kan Du beställa en för 593,- inkl. frakt- miljö- och fakturaavgifter. 

Ring kundtjänst 90 222 så hjälper dom Dig. 

 

Tittar Du redan digitalt ser Du inte denna text och behöver inte göra något. 
 

För vidare information kan Du logga in på https://www.comhem.se/tv/digitalisering 

så kan Du läsa mer om vad som gäller. 

 

Vår trädgård igen 

Våra äpplen börjar både se bra ut och smaka bra. Ta gärna för stundens njutning, dagens 

paj eller vad Du vill. Börja gärna med dom på marken. Men tänk gärna på grannen som 

kanske också vill ha några äpplen. 

Vad är det för sorter? Högst troligt är det, från port 11 mot 13: Okänt, Oranie, Filippa 

och Signe Tillisch. 

 

Miljöhusen 

Det är absolut förbjudet att lämna avfall utanför miljöhusen och fastigheten. 

Kastar Du otillåtet eller lägger i fel behållare, får föreningen betala för extra sortering! 

Återvinningsrummet är tills vidare öppet måndagar 18:30 – 20:00. 

Du får inte kasta lägenhetsinredningar, färg, kemikalier, gastuber och övrigt miljöfarligt 

material. Detta skall Du lämna på kommunens återvinningscentral, Petterboda. 
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