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MÅNADSBLADET 
Årets sista Månadsblad, 
innehåller mycket infor-
mation och det finns inte 
plats för kåserier. 

En riktigt trevlig Jul & Nyårshelg till-
önskas alla medlemmar. Kanske får vi 
tillbaka vintern lagom till jul. Glöm inte 
släcka ljusen!       Ann Nyström

Informationsansvarig

Adventskaffe 30 november
Styrelsen hälsar alla medlemmar väl-
komna till traditionsenligt adventskaffe 
första advent, söndag den 30 november 
mellan kl 15 och 17. I år bjuds vi på Anki 
Gützkows goda hembakta lussebullar!

Hörslinga i samlingslokalen
På förfrågan av medlem har vi undersökt 
möjligheten att installera en s.k. teleslinga 
i samlingslokalen. Styrelsen beslöt inves-
tera i en utökning av vårt PA-system.

En s.k. slingförstärkare omvandlar  
ljudet till slingan som då sänder ut signal 
som kan tas emot av de flesta typer av 
hörapparater. 

En trådlös handhållen mikrofon ingår 
för användning i mindre sällskap. T.ex vid 
möten kring arbetsborden eller soffgrup-
pen. Högtalaranläggningen behöver då 
inte  kopplas in.

Slingan kommer att monteras så fort 
företaget vi anlitar får tid med vårt pro-
jekt, senast i januari.

Sänkt månadsavgift och en 
avgiftsfri månad!
2008 års budget innehöll en buffert som  
kvarstår samt att hela budgeten för perio-
diskt underhåll ej har utnyttjats i år. Ompla-
ceringar av våra fonder har utlöst reavinster. 
Vi fick en lägre kostnad för snöröjning förra 
vintern och en låg kostnad för renovering 
av samlingslokalen, tack vare medlemmars 
frivilliga insatser. I 2009 års budgetarbete 
har konstaterats att utrymme för en avgifts-
sänkning finns.

Styrelsen har därför beslutat att sänka års-
avgiften för 2009 med 4%. Sänkningen 
träder i kraft från och med januari månad. 
För den som har autogiro sker regleringen 
automatiskt.

Styrelsen har också beslutat om en avgifts-
fri månad för 2008 som av tekniska skäl blir 
januari 2009.
Avgiften för kabel-TV som för 2009 är 
71 kr per lägenhet ska dock betalas för 
januari, läs mer om TV-avtalet på sid 3. 
Parkeringsavgifter berörs heller inte av 
den avgiftsfria månaden.

Gästparkering
Vi har gästparkeringsplatser mellan Barks 
v 12-16 och if, som är skyltade med Brf 
Bladet +platsnumret (8-11). När ditt 
besök skall använda gästparkeringen 
måste du upplysa om vilka platser som får 
användas. De uthyrda P-platserna intill 
kan inte användas för gästparkering men 
tyvärr har det skett vid flera tillfällen.

Entréprojektet
Styrelsen jobbar just nu med att ta fram 
förslag till uppsnyggning av våra entréer. 
Vi räknar med att kunna presentera för-
slagen till våren.
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Information om Digital-TV-
avtal med ComHem
Bakgrund
Styrelsen har under hösten arbetat för en 
utökning av TV-utbudet med digital-TV. 
En enkät skickades ut till alla medlemmar 
för att se hur stort intresset var för en upp-
gradering till TV-Medium 8 Favoriter, 
till en kostnad av 168 kr per lägenhet och 
månad.
89 lägenheter var intresserade av att 
utöka avtalet (antalet är justerat efter sent 
inkomna svar).

Under tiden har HSB centralt tecknat nytt 
ramavtal med ComHem. Avtalet omfat-
tar både dagens analoga TV-utbud och 
digital-TV Small. Föreningens kostnad 
per lägenhet blir fr.o.m december 2009, 
49 kr per månad, vilket är mindre än vad 
föreningen betalar idag.

Det vi betalar för är tillhandahållandet 
av kabel-TV-nätet. Enligt avtalet ingår 
Digitalt-TV Small för samtliga lägenhe-
ter utan extra kostnad. Det kan jämföras 
med vår nuvarande kostnad för enbart 
analoga kanaler som är 71 kr per lägenhet 
och månad.
Styrelsen har beslutat välja det av HSB 
framarbetade avtalet.

Nytt avtal från och med 1 december 2008
Från den 1 dec 2008 innehåller fören-
ingens ComHem-avtal både de tidigare 
analoga kanalerna + digitala kanaler enligt 
Digital-TV Small. 

Kostnaden är oförändrad (71 kr/mån) 
fram till och med dec 2009. Därefter 
sjunker kostnaden till 49 kr/mån. Avtalet 
gäller t.o.m 9 dec 2012.

Föreningens kostnad fördelas enligt princi-
pen lika nytta enligt stadgeändringen som 
trädde i kraft i och med beslut på årsmö-
tena 2007 och 2008. Avgiften blir således 
lika för alla. Månadsavgiften kommer att 
redovisas på inbetalningsavierna med 
TV-avgiften separat. Avgiftsfördelningen 
fördelas lika och skillnaden jämfört med 
idag slår olika beroende på andelstal.

För att kunna ta emot digital TV-signal 
krävs följande:
TV-kort från ComHem – som erhålls utan 
extra kostnad.
Digitalbox eller TV med inbyggd box 
– olika typer av boxar finns att köpa och 
till olika kostnader, se ComHem-foldern.

Observera att ComHem, Expert m.fl kan 
ha erbjudanden där du endast betalar  
1 kr för boxen.

För erhållande av TV-kort, inköp av box och 
för övriga frågor, kontakta ComHems kund-
service, tel 0775-17 17 20. 
Den som redan har ComHems Digital-
TV-Small får nu istället tjänsten via för-
eningens gruppavtal och kommer inte att 
faktureras separat från ComHem.

Du kan som enskild medlem teckna til-
läggsavtal utöver TV-Small, t.ex enstaka 
kanaler eller hela paket som ex.vis TV 
Medium.

Även bredband och telefoni kan köpas 
av ComHem. Vid köp av 3 tilläggstjäns-
ter erhåller du Com Bo-rabatt vilket inne-
bär att du inte betalar för den billigaste 
grundtjänsten. 

Mer information om TV-utbud, kana-
ler och kostnader finns att läsa i foldern 
från ComHem (separat kuvert) eller på 
www.comhem.se.
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Några tips om säkerhet
• Det händer att obehöriga som kommer 
in i våra hus går runt och känner på dörr-
handtagen. Var försiktig och lås alltid 
lägenhetsdörren om dig.

• Det cirkulerar åter en typ av nigeriabrev 
och lotteriförsäljning. Beställ aldrig lotter 
från okända avsändare, inte ens om det är 
adresserat till dig.

• Telefonförsäljare behöver inte alltid vara 
oseriösa. Men det kan kännas stressigt 
att bli kontaktad av någon som vill sälja 
t.ex telefonabonnemang med påstående 
att det skall bli billigare etc. Att svara på 
frågor som spelas in och därmed göra en 
beställning är svårt att kontrollera i efter-
hand. Föreslå istället att få erbjudandet 
skickat per post så du i lugn och ro kan ta 
ställning till om det är intressant för dig.

Andra tveksamma erbjudande som 
säljs per telefon är försäkringar, fonder, 
mobiltelefoner, ringsignaler, strumpor, 
prenumerationer, pensionsförvaltning av 
dina PPM-fonder, tvättmedel, mm.

• En ny företeelse är att någon ringer 
från nummerserier: 0088213300300,  
+88213300300, m.fl. liknande nummer. 
Numren tillhör EMSAT som är ett sate-
lit-telefonföretag och syftet är att få dig 
att ringa tillbaka. Den som ringer tillbaka 
får höra en inspelad röst eller musik och 
det kan kosta flera hundra kronor.

Bra hemsidor där du kan kolla upp telefon-
nummer som inte syns i nummerpresentatö-
ren och annan bra-att-ha-info: 
www.vemringde.se och 
www. leffeboy.com/nummer.

Spara energi i tvättstugan!
Om du kör halvfulla maskiner i tvättstu-
gan, använd knappen för halv maskin. 
Det spar energi - omtanke om både våra 
gemensamma kostnader och miljö!

Åtgärdande av golvbrunnar
Med anledning av besiktningen i våra 
våtrum som gjordes av Anticimex fram-
kom bl.a att några lägenheter har anmärk-
ningar på plastmattans anslutning till 
golvbrunnen. 

Du som tänker låta åtgärda detta skall 
först kontakta styrelsens byggnadsansva-
riga Anders Carling, tel 85 58 75 eller 
Göran Lif, tel 35 78 40 för mer informa-
tion.

Föreningen skall åtgärda ett antal brunnar 
i tvättstugorna. Den som önskar ”hänga 
på” kan anmäla till Göran eller Anders. 
Kostaden för den enskilde bör rimligen bli 
lägre jämfört med att anlita egen expert.

I Byggkeramikrådets Branschregler för 
våtrum finns en bilaga A, blanketten 
”Kvalitetsdokument” som ska fyllas i, 
skrivas under och överlämnas till lägen-
hetsinnehavaren efter genomförd bad-
rumsrenovering. Ett mycket viktigt 
dokument om det senare skulle uppstå 
någon vattenskada. Tala med den som 
utfört arbetet.

Duschar till gästrummen
Gästrummen på Barks väg 6 och 12 
kommer att få bättre service med dusch-
kabiner monterade i toalettutrymmena 
vid tvättstugorna. Avgiften kommer att 
höjas ca 50 kr.


