
INFOBLADET april 2012

Ny utformning

Bild tagen i februari

Vårstädning

Bild tagen den 14 april, vår tilltänkta dag
för lövkrattning...

Belysning i trappor mm
Byte av belysning påbörjades i 10:an

den 12 april genom Locklight AB. Nya styrelsen

Nya medlemmar

Vänd!

Som nämnts vid tidigare tillfällen 
(infomöte, stämma) får vårt kära 
Månadsblad nu en ny utformning och 
distrubueras dels som e-post, dels i 
pappersform. Någon regelbunden ut- 
givning blir det inte, men inte heller 
Månadsbladet utkom ju varje månad. 
Vi i styrelsen skriver när det finns en del 
att informera om. Även medlemmarna är 
välkomna med bidrag som kan vara av 
allmänt intresse och naturligtvis också de 
ansvariga för de många 
föreningsaktiviteter som förekommer 
inom Bladets ram. Tills vidare är det 
ordförande som håller i publiceringen, 
något som han kanske på sikt vill slippa.  

Vårstädningen av vår mark flyttades från 
den 14:e till den 15:e på grund av en 
"krock" rörande bokningen av 
samlingssalen. Och tur var väl det med 
tanke på vädret, vilket ovanstående bild 
något beskriver. Men inte heller den 15:e 
kunde någon vårstädning utföras. Nu 
siktar vi på lördagen  den 28 april och 
hoppas att vädrets makter då blir 
nådigare. 

Vid årsstämman förändrades styrelsen så att 
Christina Malmberg går in som ordinarie 
ledamot tillsammans med Lif, Lindahl, 
Storåkers, Falk  och Lönegård (HSB). Till 
suppleanter  utsågs Hans Bandelin och Per 
Gullberg. Övriga funktionärer som förut.  I 
valbered-ningen för de kommande året  
ingår som tidigare Nils Rogberg och Hans 
Jonsson, nu kompletterad med Anki 
Gutzkow. 

Under mars/april har hela 4 lägenheter  i Bladet fått nya 
innevånare: 
Lgh 6 Margareta Rosén 
Lgh 14 Linda Junker 
Lgh 43 Ingrid Persson 
Lgh 144 Anders Raudla/Birgitta Dahlberg 



Något om distributionen av dessa blad

Något om TV-avgifter (av Hans Bandelin)

Styrelsens tanke är att infobladet ska kunna distribueras till flertalet hushåll genom e-post, men 
vill ha respektive medlems godkännande innan så sker.  132 hushåll har redovisat tillgång till e-
post, men endast 87 har godkänt förfarandet. Snälla ni resterande 45: Kan vi få ert godkännande 
också - det skulle underlätta! 21 hushåll har ej redovisat tillgång till e-post, men några är 
nyinflyttade och har inte ännu hamnat i registret. 9 hushåll har godkänt användandet av e-post 
men inte redovisat e-postadress.  Gör det till Göran Lif eller Christina Malmberg. Endast ett 
infoblad per hushåll kommar att skickas, oavsett att det kan finnas flera e-postadresser per 
lägenhet. 

ComHem 
http://www.hsb.se/omhsb/organisation/companies/2-17107/ramavtal/leverantorer/com-hem-ab 

 
Med ComHem har Brf Bladet tecknat ett gruppavtal för kabel-TV. I gruppavtalet ingår, förutom 
ett antal analoga kanaler, ComHems paket Digital-TV "small", dvs. det digitala grundutbudet av 
SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och AxessTV. Eventuellt tillval 
betalas av bostadsrättsinnehavaren. Abonnemangsformen "Small" ingår inte i  ComHems 
normala utbud. Det finns enbart för dem som har ett gruppavtal. Om man önskar uppgradera 
t.ex. till "Medium 8 favoriter" måste man betala fullt ut för detta, dvs. 189 kr/månad. ComHem 
accepterar inte att man endast betalar mellanskillnaden.  
 
Bredbandsbolaget  

http://hsb.se/omhsb/var-verksamheten/medlemserbjudanden-rikstackande/hem-
fritid/bredbandsbolaget 
 
Som enskild medlem kan man teckna individuella avtal med Bredbandsbolagetavseende 
abonnemang för Tv, bredband och telefoni. Bredband kostar t.ex. 250 kr/månad (210 kr/mån för 
den som fyllt 60 år. Om man betalar via autogiro får man 10 kr rabatt och det finns också 
"sampaketeringsrabatter" om man har flera typer av abonnemang. Just nu har Bredbandsbolaget 
en kampanj för kabel-TV, 6 månader gratis och därefter 89 kr/månad för 15 kanaler. Brf Bladet 
har inte tecknat något speciellt gruppavtal med Bredbandsbolaget för kollektiv anslutning av 
medlemmarna. 
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