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Comhem ändrar sitt TV-utbud till enbart digitala kanaler
Comhem meddelar att den 26 maj 2020 blir deras TV-utbud helt digitalt och de upphör med
analoga sändningar och FM-radio. Du kan läsa mer om detta i bifogade informationsbladet.
Du kan även läsa mer på www.comhem.se/digitalisering.
Blomstervärdar sökes
Nu är det åter dags att sätta ut blomsterkrukor på trapporna och vi söker
som vanligt boende som kan tänka sig att ställa upp som blomstervärdar.
Tanken är att föreningen sätter ut en kruka med jord på din trappa, och du
planterar dina sommarblommor i krukan och sköter den fram till hösten. Du
kan anmäla ditt intresse på den lapp som delas ut tillsammans med detta infoblad. Det är styrelsens förhoppning att många vill ställa upp och hjälpa till
att försköna vår förening med vackra sommarblommor.
Flyttning av mangelrum
Styrelsen har fått önskemål från en del boende om att man gärna vill ha kvar ”gamla
mangelrum 2” istället för ”gamla mangelrum 1” då arbetsbänken där är längre. Styrelsen har
därför beslutat att det framöver är ”gamla mangelrum 2” som är mangelrum för
tvättavdelningarna på samtliga gårdar.

Tätning av balkonger
Under våren/sommaren kommer vi att täta balkongerna på bottenvåningen underifrån och
säkra balkonger i hus utan källare med makadam. Arbetet utförs för att förhindra att råttor
kan ta sig in i konstruktionen. Det är osäkert precis när arbetet kommer att påbörjas då det
beror på hur blött det är i marken, samt de, för tillfället, rådande förhållanden i landet.
Arbetet kommer inte att medföra att vi behöver tillträde till balkongerna.

Vi går mot svåra tider…..
En pandemi far över världen, och även Sverige kommer med största sannolikhet att drabbas
hårt. Vi ber er alla lyssna på myndigheternas råd och anvisningar, och ha förståelse för att
Riksbyggens verksamhet kan komma att påverkas – det kan komma att ta lite längre tid att få
arbeten utfört än vi är vana vid.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

