Information från styrelsen
Hej alla medlemmar,
Nu är det dags för ett nytt infobrev då vi i styrelsen har lite information vi vill delge er!
Under förra året tillsattes en ”bredbandsgrupp” bestående av Magnus Jonzon, Deborah
Kupferschmidt och Jonas Darnell för att förhandla och ta fram ett nytt avtal gällande vår bredbandsoch TV-uppkoppling i huset. Vi har sedan lång tid tillbaka haft Comhem som leverantör men ville nu
se över detta avtal och jämföra med konkurrenter på marknaden för att se om vi kunde få fram ett
ännu förmånligare avtal. Bredbandsgruppen har varit i kontakt med ett flertal leverantörer och fått
olika offerter att välja mellan – valet stannade till slut ändå vid Comhem som både styrelsen och
bredbandsgruppen tyckte erbjöd det bästa avtalet. Bland annat så halveras den befintliga kostnaden
för TV-abonnemanget vilket i sin tur gör att vi istället kan uppgradera till DigitalTV och inkludera
bredband!
Bifogat till detta brev finner ni dels en sammanställning från bredbandsgruppen med information om
avtalets innehåll samt rekommendationer kring om man är befintlig Comhem kund idag eller om man
har avtal hos en annan leverantör, och dels ett produktblad med information från Comhem. Det nya
avtalet kommer att börja gälla som tidigast 1 mars 2017. Comhem kommer även inom kort att skicka
ut ytterligare information gällande detta.
Som vi tidigare meddelat har styrelsen under föregående år arbetat mycket med projektet gällande
fasadrenoveringen. Arbetet går vidare och vi utvärderar nu möjligheten att återställa fasaden till hur
den såg ut när huset byggdes i början på 1900-talet.
Slutligen vill vi också informera om att föreningens årsstämma är bokad till onsdag 29 mars kl. 19:00.
En separat kallelse kommer att skickas ut men lägg gärna in detta i era kalendrar redan nu. Vi hoppas
på god uppslutning så att vi ge er mer information kring fasadprojektet samt också få höra era frågor
och synpunkter!
Som alltid, tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen om ni har några frågor – se
kontaktuppgifter nedan.
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