
 
NYHETSBREV DECEMBER 2017 

 

HEJ 

Nu närmar sig julen med stora steg. Vi vill passa på 
att önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. 
Det närmar sig också nytt verksamhetsår, läs mer 
nedan. 

INFÖR ÅRSSTÄMMAN 
Vi vill påminna om att motioner till årsstämman i 
mars måste vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2018 för att vi ska 
hinna behandla dem. Beslut fattas på årsstämman. 

Valberedningen söker en person med ekonomi och redovisningskunskaper till 
styrelsen. Hör av dig om du är intresserad. 

FIBER 
Styrelsen arbetar för att alla som vill ska få tillgång till fiberkabel och tjänster 
med följande förutsättningar: 

 Alla boende ska ha tillgång till att beställa fiber (oavsett leverantör) 

 Det grävs i våra gemensamma ytor vid ett tillfälle 

 Nätet ska vara öppet för flera tjänsteleverantörer 

Vi har träffat ett antal marknadsaktörer och mottagit affärsförslag. Styrelsen 
sammanfattar dessa och bjuder in till ett informationsmöte under februari 
månad. Separat kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar.  

Styrelsen arbetar även med att eventuellt förlänga och omförhandla avtalet 
med ComHem för tjänsteleverans över det befintliga kopparnätet. 

Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att inte teckna nya avtal med 
fiberleverantörer eller ComHem innan detta möte. 

SLAMSUGNING AV DAGVATTENBRUNNAR 
Våra dagvattenbrunnar har slamsugits.  

PARKERINGSPLATSER OCH GARAGE 
Tänk på att i möjligaste mån parkera i garagen så att plogbilen kommer åt att 
ploga när det snöat. 

Kontrollera att garageporten är låst när ni parkerat bilen. Det upptäcktes att 
flera garageportar var olåsta när besiktning gjordes inför vintern. 

Ta gärna bort gräsremsan mellan asfalten och garageporten, så att det inte 
bildas isvallar i gräset framför porten.  
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VARNING FÖR OSERIÖSA ”HANTVERKARE” 

Flera äldre i området har blivit kontaktade av företag som vill kontrollera 
ventilationen eller något annat. Begär alltid kontaktuppgifter om något företag 
hör av sig så att ni kan kontrollera att företaget existerar och är seriöst. Om 
någon försäljare ringer på och ni öppnar, begär legitimation.  

 

Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott nytt år! 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
e-post styrelse@valhunden.se  
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