
 
11 maj 2017 

Internet 
Den 10 juli kommer Ownit att dra igång. Ni kan redan nu säga upp Com Hem om ni vill. 
Uppsägning 
Vill du säga upp Com Hem kontaktar du Kundservice på telefon 90 222 vardagar 08 - 18. 
Tänk på att om du beställde abonnemanget innan 1 maj 2014 gäller uppsägningstid med tre 
kalendermånader (så säg upp nu direkt i så fall). Om du beställde abonnemanget efter 1 maj 2014 gäller 
endast en månads uppsägningstid (säg till att sista dagen du skall ha det är den 10 juli). 
Ownit kommer med information om boxar, tv-kanaler, router m.m. senare. Vi kommer ha Wi-fi på gården, 
men det är inte säkert att detta kommer igång den 10 juli. 
Under den närmsta tiden kommer Svagströmsbolaget att borra, dra kablar m.m. runt om i fastigheten. Har 
ni frågor kring detta så fråga gärna killarna på plats eller hör av er till mig. De kommer främst jobba dagtid. 
Vid ett senare tillfälle behöver Svagströmsbolaget komma in i samtliga lägenheter. Mer info om när detta 
sker kommer komma. 
 
Stämma 
Årsmötet (stämman) kommer ske den 5 juni. I förra nyhetsbrevet var det fel datum. En formell kallelse 
ligger i era brevlådor. Samt finns på hemsidan. 
 
Vill du hjälpa till lite mer aktivt? 
Styrelsen har beslutat att det skall tillsättas en liten grupp som kommer inreda föreningslokalen. Vi hoppas 
att få in några anmälningar omgående. Denna grupp kommer att behöva jobba någorlunda intensivt under 
maj månad då första eventet kommer bli stämman. 
Vill du vara ännu mer aktiv så kan jag rekommendera att läsa valberednings information som finns på 
kallelsen till stämman. 
 
Trollishandboken 
Trollishandboken innehåller väldigt mycket information om boendet. Den finns att ladda ner på vår 
hemsida. De trivselregler som är utgivna av styrelsen finns inarbetade i Trollishandboken. 
 
Vid frågor så vänd er till styrelsen, kontaktuppgifter finns i varje trappuppgång. 
 
/Christian Johannesson 


