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Kabel-TV 
Vi har idag Canal Digital som tv-leverantör. 
Avtalet gäller till 2016-05-01. Vi har sagt upp 
avtalet och bjudit in Canal Digital (och ett antal 
andra leverantörer) att ge nytt anbud. 
 
Vi är nöjda med vad Canal Digital har erbjudit 
hittills men vi tycker att de är dyra och vill se vad 
andra leverantörer kan erbjuda. 
 
Chansen finns alltså att vi får ny leverantör av 
kabel-TV under 2016. Chansen finns också att vi 
fortsätter med Canal Digital som tidigare. Allting 
beror på vad de och konkurrenterna erbjuder i 
pris och utbud. 
 
Ni som har, eller ska skaffa, box- eller andra 
utökade abbonemang med Canal Digital bör alltså 
inte ha bindningstid längre än 2016-05-01. Skulle 
vi byta leverantör kommer boxarna inte längre 
att fungera och föreningen ersätter inte detta. 
 
Vårt mål är att leverera samma, eller bättre, 
utbud via antennuttaget som vi gör idag.  
 
Att ta TV-signalen via bredbandsuttagen är inte 
aktuellt eftersom inte alla medlemmar har 
möjlighet till detta. 
 
Takrenovering Älggatan 
Takrenoveringen på Älggatan är igång sedan 
mitten av mars. Alla arbeten bör vara klara kring 
juli. 
 
Debitering av elkostnad 
Kostnaden för elen debiterades på april månads 
avgiftsavi. De som debiterats mer än 3000 kr har 
kontaktats och fått möjlighet att dela upp 
betalningen. 
 
Framöver kommer vi att ta in mätarställningen 
och debitera förbrukningen årligen istället för 
vartannat år som innan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Styrelsen har beslutat att, från 1 jan 2016, höja 
den månatliga elavgiften till 150  kr istället för 
100 kr. Med den nya avgiften blir det färre som 
slipper betala extra.  
 
Alla betalar bara för den el ni själv förbrukar i 
lägenheten. El i tvättstuga och andra allmänna 
utrymmen betalas av föreningen. 
 
Bygget Geijerskolan 
Ingen kan ha missat bygget på Geijerskolan. Det 
hela ska ske i tre etapper under tre år.  
Bygget ska vara klart årsskiftet 2017/2018. 
 
Information och bilder har satts upp i tvättstugan 
för de som vill veta mer. 
 
Tvättstugan 
Använd ALLTID tvättpåse när ni tvättar bygel-
bh’ar. Vi har tyvärr många service-avbrott på 
maskinerna som beror på att lösa byglar åkt ut i 
maskinen och orsakat stopp. Detta enskilda 
problem kostar oss tusentals kronor varje år. 
 
Hundar 
Ni som har hundar. Vänligen se till att de inte 
springer eller gör sina behov i våra rabatter. 
 
Årsstämma/bokslut 
Föreningens stämma ska enligt stadgarna hållas 
innan siste juni. Inbjudan och bokslut för påsyn 
ska komma ut i brevlådorna minst 14 dagar innan 
stämman.  
 
Det har införts nya regler för redovisningen i år så 
alla revisorer (inkl Ehrlinders som vi använder) 
har extra mycket att göra i år så stämman hålls 
antagligen i slutet av maj/början av juni. 
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