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För dig som har Bolina-epost 

HSB Bolinas eposttjänst har flyttats till en samarbetspartner som heter Ballou. Det betyder 
att du måste flytta din e-post och din adressbok om du använder webbmailtjänsten. Följ 
instruktionerna på www.bolina.hsb.se. Om ett par månader stängs den gamla tjänsten helt. 

� 

Comhem byter plats på TV4 Plus 

TV4 Plus har bytt plats till S17 med frekvens 210,25 i Malmö. Comhem ändrar regelbundet i 
sina kanalplaceringar och vi har inte alltid möjlighet att informera om detta. Comhem själva 
informerar i aktuell kanal med textremsor innan bytet äger rum. 

Om du upplever att du blir av med någon kanal kan du alltid kontakta Comhems kundtjänst 
på 0771-55 00 00. Spara gärna numret för framtida bruk. 

� 

Avläsning inför byte av elmätare 

Om du vill ha din elmätare avläst innan den byts ut mot en elektronisk fjärravläst elmätare så 
lägg en lapp om detta i vicevärdens brevlåda på Båtbyggaregatan 160, i god före den 8 
september då bytet påbörjas. 

På lappen måste du ange ditt abonnentnummer alternativt beteckningen som står längst upp 
till vänster i ditt säkringsskåp i lägenheten, samt namn och adress.  

När mätaren väl är bytt kommer du få ett brev från E.ON med aktuell mätarställning från när 
mätaren togs ner. Tänk på att detta kommer att skilja sig något från den avläsning som görs i 
förväg. 

� 

Husgrunderna 

Som många påpekat, i underlagen för översynen, har vi länge haft problem med våra hus-
grunder. De blev renoverade för ett par år sedan men arbetet höll inte måttet och vi försökte 
utan framgång få det omgjort. En besiktning i slutet på garantitiden gav oss rätt i att arbetet 
var undermåligt. Under tiden såldes företaget som gjort arbetet så turerna har helt enkelt 
varit många och invecklade.  

Vi förstår om våra medlemmar undrar varför ”inget händer” men styrelsen driver på ärendet 
så gott det går och har nu inlett samtal med den nya ägaren till företaget som gjort arbetet. 
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� 

Internetavbrott i augusti 

Vi råkade ut för ett par Internetavbrott i föreningen under augusti på grund av att några så 
kallade switchar gick sönder i olika omgångar. Telia och Relacom har åtgärdat och vi hoppas 
slippa problemen framöver. 

� 

Påminnelse om ev extra medlemsmöte 

Styrelsen arrangerar gärna ett extra medlemsmöte under hösten om det föreligger behov och 
intresse för detta. Hör av dig med förslag och önskemål om ämnen som du vill att vi ska 
ventilera och diskutera inom föreningen. 

� 
 

Notera gärna i kalendern att preliminärt datum för  
årsstämman är måndagen den 1 december. 

 

� 
 

 

 

Håll tummarna för en Håll tummarna för en Håll tummarna för en Håll tummarna för en     
lååång brittsommarlååång brittsommarlååång brittsommarlååång brittsommar!!!!    


