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I månadsavgiften ingår sedan tidigare basutbudet för 
TV hos Com Hem,  internetanslutning 10/50 Mbit/s och 
möjlighet till telefoni. Dessutom ingår den nya 
streamingtjänsten Com Hem Play grund.

Föreningen har nu tecknat ett nytt avtal med Com Hem 
som innebär dubbel hastighet vid nedladdning tex 
surfning och streaming. Det nya avtalet innebär 
10 Mbit/s uppströms och 100 Mbit/s nerströms. 

De som har tecknat sig för högre kapacitet än detta 
och vill behålla det kommer att få en större reduktion 
av rabatten mot standardpriset som avtalet ger, 300 kr 
mot tidigare 250 kr.

För att aktivera de nya villkoren måste man ringa in till 
Com Hem och meddela detta eller gå in på Mina sidor 
via webben.

Men man kan endast göra det 14 dagar innan avtalet 
har börjat gälla, 2021-05-01. Telefonnummer till Com 
Hem är 90 222.

Com Hem kommer att skicka information till alla.

Muren vid föreningslokalen är nu åtgärdad. Den blev 
påkörd den 30/12 av ett fordon, antagligen en mindre 
lastbil, vars förare smet från platsen. 

Vi gick ut med förfrågan till medlemmarna om någon 
hade sett något men det ledde inte till någonting. 

Polisanmälan gjordes och även anmälan till 
Trafikförsäkringsföreningen. Denna förening hjälper till 
vid smitningsolyckor och i detta fall tar de kostnaden 
på cirka 10 000 kr och vi behöver betala självrisken 
som är 2 600 kr.

Vi har två containrar med restavfall. Mängden restavfall 
får inte gå över kanten. Vi ber Er därför att utjämna 
skillnaderna i containrarna och se till att den som är 
närmast portarna även fylls. 

Så är inte fallet idag utan någon utsedd person får stå 
och flytta över soporna till den containern. Men det kan 
enkelt undvikas.

När vi ändå är inne på sopor. Pappkartonger ska skäras 
ner i mindre bitar och vara så platta de bara kan, men 
det vet väl alla…

Hur man bäst gör skrymmande mjölkförpackningar så 
små som möjligt finner man i det utdelade grå häftet  -
Brf Ingegerd, Om oss… på sidan 19.

Garage uthyres! 285 kr/mån, 1 mån uppsägning.
– vi har ett ledigt, dock inte det på bilden, utan ett 
vanligt med röd port. Intresserad? Kontakta styrelsen.

Besiktning av trappor och balkonger till 2:orna, totalt 
16 stycken kommer att genomföras. Till vår hjälp tar vi 
en besiktningsman från WSP som även kommer att ge 
oss råd om hur dessa ska skötas på bästa sätt för en 
lång livslängd. Berörda medlemmar blir kontaktade.

Uthyrningen av vår föreningslokal är för närvarande
stoppad på grund av pandemiläget. Vi fattar beslut
om detta på våra styrelsemöten och återkommer när
den åter kan hyras.

Årlig beskärning av våra träd utfördes i förra veckan.
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