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Den 20 april genomförde vi årets föreningsstämma. Drygt 90 av föreningens 164 medlemmar fanns 
representerade! Totalt besöktes stämman av fler än 100 personer! Vilket intresse – vilket engagemang  
– vilken glöd – vilken förening! Kanske var det rekord!? Du som bott i föreningen sedan starten 1987 vet 
säkert. Förresten vad tycker du – ska vi uppmärksamma att föreningen fyller 30 år i år?! Hur då i så fall? 
Hör gärna av dig till styrelsen – berätta gärna hur du själv i så fall skulle kunna bidra till en enkel men ändå 
trivsam 30-årsfest! Håll till godo – här kommer en maj-rapport från styrelsen! 
 

¤¤¤ 
 

Stor majoritet! Årsstämman bestlutade med mycket stor majoritet att ge Bredbandsbolaget i uppdrag att 
införa gemensamt bredband till samtliga medlemmar! Beslutet innebär bl.a. följande: 
 
 

-  från den 1 oktober 2017 införs gemensamt bredband (250/100 Mbit/s inklusive IP-telefoni) 
 de tre första månaderna är kostnadsfria 
-  från den 1 januari 2018 betalar alla medlemmar 125 kronor i månaden – summan läggs till 
 månadsavgiften 
-  avtalet med Bredbandsbolaget löper under tre år (1 500 kronor per år och medlem) 
-  kraftfull router ingår (värde 1 250 kr) till dem som önskar. Portokostnad på 96 kronor tillkommer 
-  specialpriser till de medlemmar som vill komplettera med ett mer kraftfullt bredband och/eller 
 TV-tjänster 
-  specialpriser på hjälp med exempelvis installation och extra fiberuttag 
-  rabatt på mobilt bredband (149 kronor per månad) för de medlemmar som vill vara uppkopplade 
 ”överallt”  
 
 

Surfa vidare eller säg upp avtalet! Redan idag är det drygt 90 av föreningens medlemmar som anlitar 
Bredbandsbolagets tjänster. För er som redan nu anlitar Bredbandsbolagets tjänster är det bara att 
fortsätta att surfa som om ingenting hade hänt! Enda skillnaden är att kostnaden blir lägre! För övriga 
medlemmar som anlitar andra operatörer – säg upp era nuvarande bredbandsavtal i god tid så att ni 
slipper betala dubbelt! Även du kommer troligen att få en betydligt lägre kostnad! 
 
 

Har du frågor och funderingar!? Onsdagen den 13 september kl. 17.00–20.00 kommer vi att ha ”Öppet 
Hus” i föreningslokalen för dig som har frågor angående införandet av gemensamt bredband.  
En representant från Bredbandsbolaget kommer då att finnas på plats. Du kan komma och ställa dina 
frågor när som helst mellan kl. 17.00–20.00. 
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Ny ledamot i styrelsen – blev kortvarig! Catharina Erlich avgick från styrelsen i samband med årsstämman 
och Henrik Nordlund valdes in istället. Nu har Henrik meddelat att han och flickvännen köpt en villa med 
inflyttning i början av juli. Villaköpet kom snabbt och var helt oplanerat men läge, pris och övrigt passade 
perfekt. I styrelsen tycker vi att det är tråkigt att Henrik lämnar oss. Självklart gör Henrik och flickvännen 
helt rätt! Styrelsen och valberedningen funderar nu på hur frågan ska hanteras. 
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Kabelbrott identifierat! Delar av belysningen har krånglat under hösten och vintern. Nu har vår tekniskt 
skicklige medlem, Anders Malmquist, identifierat kabelbrottet med hjälp av specialutrustning. Felet ska 
nu repareras och vi hoppas att detta ska kunna ske smidigt och lätt – och i god tid innan höstmörkret 
faller. 
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Diskussionerna fortsätter! Styrelsen fortsätter förhandlingarna och diskussionerna med Solnaberg 
Property AB angående de nio parkeringsplatserna framför Barks väg 12-16. Vi är muntligen helt överens 
och vi har skrivit en avsiktförklaring - ett LOI (letter of intent). Från styrelsens sida hade vi hoppats att det 
slutliga avtalet skulle varit undertecknat och klart för länge sedan. Men det tar ”lite” längre tid än 
beräknat. Med strålande hjälp av vår medlem Per Gullberg är vi övertygade om att resultatet blir bra! 
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Stort och varmt tack till vår medlem Anne Chaabane som skänkt en kyl/frys till föreningen! Den togs 
emot med öppna famnen av alla som utnyttjar föreningslokalen. Stort och varmt tack också till Gunnel Lif 
och hennes duktiga Höstlöven-kamrater som arrangerade en magnifik och god måltid i samband med 
årsstämman! 
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Du får gärna ringa till Cemi, vår förvaltare, och beställa arbeten i din lägenhet eller i offentliga utrymmen! 
Men du betalar alltid själv när du ringer och beställer jobbet!! Föreningen står för kostnaden när arbetet 
beställs av styrelsen! Undantag finns – då ska det handla om extrema skador, typ sprutande vatten. Du 
ska alltid kontakta någon i styrelsen när något går sönder och du anser att det är föreningens ansvar. 
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Hjärtstartare hos IF. Det finns en hjärtstartare i IF:s huvudentré som vi får använda. IF:s entré är i princip 
bemannad dygnet runt. Stort tack till IF för vänligheten! 
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Till sist – hjälp till att hålla anslagstavlor och fönsterrutor rena från reklam och annat. Plocka också gärna 
upp papper och skräp! Njut - våren är här!  
 
 

Anders Magnusson 
ordförande 


