Medlemsmöte
Vi kommer att ha ett medlemsmöte om ett par veckor. Exakt tid och plats är ännu inte bestämt. Internet
och trivselregler (se nedan) kommer vara två av punkterna vi vill prata om.
Angående internet/TV/telefoni så kommer styrelsen presentera ett förslag, vilket kommer vara bra för
nästan alla.
Trivselregler
Alla regler finns av en orsak. Några påminnelser är att det inte är tillåtet att skräpa ner på gården, inte
heller är det tillåtet att rasta hundar på gården. Ytterligare en påminnelse är att leksaker, cyklar m.m. skall
vara på ”sina” platser, och detta är exempelvis inte på gångvägar.
Vi kommer att ha en dialog om reglerna på medlemsmötet, så läs gärna genom reglerna och kom med
färdiga förslag på ändringar om ni anser att sådana behövs.
Felanmälan
Felanmälan på fastigheten görs lättast via dator, surfa in på www.storholmendirekt.se och gör felanmälan
där.
Årsmötet
Vi har satt ett preliminärt datum den 5 juni för årsmötet. Tänk på att om ni vill motionera till stämman så
skall motionerna lämnas in i god tid till styrelsen för att dessa skall hinnas beredas.
Facebook
Styrelsen nås via Facebooksidan (www.facebook.se/brftrollskogen). Det är den man kan gilla och den har
vår gröna logga som ser ut så här:

Trollishandboken
Vi har rättat till en hel del stavfel och redaktionella ändringar. Den gällande versionen finns alltid på
hemsidan (www.trollskogen.org/trollis) för läsning.
Ni får gärna kontakta oss vid eventuella frågor. Telefonnummer m.m. till styrelsen finns i
trappuppgångarna.
Bromma den 11 februari 2017
För styrelsen / Christian

VÄND för internetundersökningen

Internetundersökning
Styrelsen vill gärna veta hur många boende har kvar bindningstid på sina Com Hem-abonnemang. Detta för
att försöka få en sammanställning inför medlemsmötet. Titta gärna över vad månadskostnaden är för
internet/tv/telefoni för er och vilka kanaler som ingår i ert abonnemang.
Vi vill gärna att ni svarar på nedanstående frågor (markera endast ett svar):
o
o
o
o
o

Vi/jag har ingen bindningstid hos Com Hem.
Vi/jag har bindningstid går ut under 2017.
Vi/jag har bindningstid som går ut mellan den 1/1-30/6 år 2018.
Vi/jag har bindningstid som går ut mellan den 1/7-31/12 år 2018.
Vi/jag har bindningstid som går ut mellan den 1/1-31/3 år 2019.

För att se vilken bindningstid du/ni har så gå in på comhem.se och logga in på Mina Sidor. När man är
inloggad så trycker man på exempel Bredband, där står bindningstid och uppsägningstid. Det är
bindningstiden som är det viktiga!
Det är inte bestämt exakt ännu när avtalet skall sättas igång, det är därför vi vill veta vilken uppsägningstid
ni har. Skulle ni ha uppsägningstid kvar när nya avtalet går igång så kommer ni både betala för Com Hem
och bli debiterade för det nya avtalet.
Är det något annat du vill berätta för styrelsen om internet/tv/telefoni? Skriv i så fall lite kommentarer
nedan (ännu bättre är att komma på medlemsmötet).
Lämna era svar om bindningstid på Emils gata 11, vid brevlådorna.
/Christian

