
September 2011

Vällkommen till första Vindrosenbladet
efter semestern
Något av det viktigaste i föreningen under hösten är årsstämman
som i år hålls den 30 november. Och även om det är lång tid till
dess så är du välkommen redan nu att skicka in motioner som du
vill att stämman ska behandla. Sista dag för inlämning av motio-
ner är 30 september (8 veckor innan stämman). Motioner lämnas
i styrelsens brevlåda Båtbyggaregatan 160.
Särskild kallelse kommer i din brevlåda i lagom tid.

Fibernät – internet – IP telefoni och IP TV
Föreningens fibernät genom HSB Bolina kommer från 1 januari
att uppgraderas till Bolina 2.0. Uppgraderingen är gratis för
föreningen.
• Nätet uppgraderas till att klara tjänster upp till 1.000 M/bit
• Operatörsneutralt med upp till 10 leverantörer
• Förbättring av TV utbudet med över 200 globala kanaler

På www.hsb.se/malmo/bolina kan du läsa mer om Bolina 2.0,
tjänsteleverantörer och priser.

Du kan även välja att få internet genom telefonjacket (ADSL)
eller via ComHem tv-jacket.

Har du frågor om fibernät, ADSL och ComHem är du välkommen
att kontakta Torben Sten från styrelsen på tel. 040-157186 eller
maila på torben.sten@bolina.hsb.se

Digitalt Vindrosenblad
Önskar du att få Vindrosenbladet elektroniskt direkt i din inkorg
så maila till torben.sten@bolina.hsb.se skriv ”Vindrosenbladet”
i ämnesrubriken.

Vänd!
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Grannloppis
Nu på söndag (11 september) kl. 10-14 har vi Grannloppis på
Gård 6 (vid lekplatsen). Tag med eget bord och prylar du vill
sälja. Blir det dåligt väder ställer vi in.
Däremot grillar vi kl. 14 oavsett väder (nåja, störtregn ställer
till problem).
Glöm inte lämna in anmälan
till grillning. Du har fått information
i brevlådan två gånger från
Trivselgruppen.

Biblioteket
Föreningens bibliotek hittar du i mangelrummet på Gård 6.
Under sommaren har Trivselsgruppen rustat upp med nya och
fler hyllor. Nu även en egen hylla för barnböcker.
Även DVD-filmer som går att låna har dykt upp i vårt bibliotek.

Kalender

11 sept              29 sept            30 sept              27 okt

Loppis/grill      Pizzakväll        Motioner        Pizzakväll

24 nov               30 nov              4 dec

 Pizzakväll         Stämma            Glögg


