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Bredbandsbytet 
Efter många om och men är nu bredbandsbytet 
klart. Vi behövde pga missförstånd från både oss 
och leverantör dra en del nytt fiberkablage i 
källarna för att möjliggöra bytet. Det tog sin tid 
och det var olyckligt och vi beklagar besväret. 
 
Månadsavgiften 75 kr för bredband kommer att 
vara avdragen på de kommande tre avierna. 
 
Om det är någon som fortsatt har problem så 
kontakta John Lundqvist på 0704-133034 eller 
info@kanariefageln.se så ska vi hjälpa dig. 
 

Skrotcyklar i källare 
Uppenbart övergivna skrotcyklar i cykelkällarna 
har märkts ut med varselband och kommer att 
rensas bort om ingen tar hand om dem.  
 
Cyklar som inte ställts i ordning innan siste april 
kommer att forslas bort.  
 
Har du en cykel som inte är funktionell eller är 
skrot  så lagra den i ditt förråd. Cykelförråden är 
till för cyklar som används. 
 

Årsstämma 
Arbetet med årsbokslutet för 2019 pågår och 
styrelsen planerar att bjuda in till årsstämma 
preliminärt den 5:e maj. 
 
Motioner till stämman ska enligt stadgarna vara 
inne innan siste februari och lappar om detta satt 
uppe i alla trapphus under hela februari.  
Ett par motioner har inkommit och kommer att 
behandlas på stämman.  
 

Kabel-TV 
Vår TV-leverantör Comhem kommer att gå över 
till digitala sändningar vilket innebär att du 
eventuellt behöver göra en ny kanalsökning.  
 
Har du en äldre TV kan du behöva komplettera 
med en digitalbox. TV-apparater från cirka 2008 
och framåt ska klara digitaltv.  
 
 

 
 
 
 
Detta innebär ingen ändring i kanalutbudet och 
de allra flesta har sannolikt redan de digitala 
versionerna av kanalerna inställda.  
 
Om du har de analoga kanalerna inställda så 
kommer det att komma en rullande textremsa på 
berörd kanal att börja visas i månadsskiftet 
mars/april. De analoga kanalerna släcks den 26:e 
maj. 
 
De FM-radiokanaler som gått att ta emot via TV-
uttaget kommer att tas bort av Comhem. 
 

Nya behållare i miljöhusen 
Vi utökar möjligheterna till återvinning i 
sophusen. Det tillkommer behållare för batterier, 
glödlampor och småelektronik (ej kylskåp, 
tvättmaskiner etc) 
 
Vi hoppas att de ska komma till god användning. 
 
Vi får också be folk att sluta sätta ut saker som 
inte ska vara i sophusen. Sätt inte ut något som 
inte passar in i någon av behållarna. 
 
Tycker ni att det passar som second hand så ta 
föremålet  till ett ställe som förmedlar sådant 
istället för att dumpa det i sophuset. 
 
Vi kommer att ta hit container en gång om året 
även fortsättningsvis. 
 

Tvättstugan 
Torklinorna i tvättstugan kommer att sänkas. Det 
är tyvärr lite krångligare än det verkar och vi 
behöver flytta/modernisera en del elinstallation 
för att få det att fungera.  
 
Vi kan tyvärr inte sänka alla linor eftersom de då 
blockerar dörrarna man vi ska göra vårt bästa för 
att folk av alla längder ska kunna hänga tvätt utan 
för stort besvär. 
 
Det kan vara så att vi behöver stänga av 
torkrummen någon dag för dessa arbeten men 
isåfall sätts lappar upp i god tid. 
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Parkeringsavgifter 
Hyran för de parkeringsplatser vi har kommer att 
justeras så att de kostar samma som att ha 
boendeparkering på gatan. Boendeparkering på 
gatan kostar för närvarande 450 kr i månaden. 
 
Det är cirka 20 personer i kö för platserna och det 
förmedlas 1-2 platser per år. Det kostar inget att 
stå i kö eller anmäla sig men väntetiden är tyvärr 
lång. 
 
/Styrelsen  


