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Hello! 

Dags för lite info från styrelsen! 

ComHem 

8/9 utgår de analoga sändningarna inklusive FM-radio via tv-uttaget från ComHem.  

ComHem har de senaste veckorna visat en rullande informationstext i bild på de analoga tv-

kanalerna, för att uppmärksamma de som fortfarande tittar analogt att det är dags att ändra till 

digital-tv. Byter man inte till digital-tv, kommer man framöver att inte kunna se på TV. Ser man 

inte texten på sina tv-kanaler, behöver man inte göra något, då tittar man redan på dessa kanaler 

digitalt. 

Det enklaste sättet att ta del av informationen är att gå till  comhem.se/digitalisering. Boende 

kan såklart också nå ComHem via Kundservice som de senaste veckorna har hållit en kort 

väntetid för att hjälpa kunderna med övergången. 

Du som fastighetsägare kan hitta mer information och kan även nyttja det färdiga 

informationsmaterialet som ComHem samlat på comhem.se/fastighetsägare/digitalisering.  

Grangården 

Enligt önskemål från de boende på Grangården så togs ett körsbärsträd bort från gården i våras. 

Nu efterlyser vi önskemål om ersättningsväxt. Träd eller buske?!? Lämna förslag i vår brevlåda 

eller maila styrelsen. 

Tak 

Det har kommit till vår kännedom att det finns stor risk för att taken på våra fastigheter läcker 

eller är på god väg att läcka. Gå gärna upp på vinden och kontrollera hur det ser ut på ditt tak! 

Sommarjobbare 

Ni har säkert uppmärksammat att vi haft några extra sommarjobbare på plats i år. Emil och Max 

som bor på M63. Dom har, mot ungdomslön, hjälpt till med allehanda lättare göromål på vårt 

område. Styrelsen är tacksam för insatsen och flera boende har uttryckt sin uppskattning för det 

fina jobb de har gjort. 

Kattnäten 

Och du, glöm inte att se till att kattnäten sitter som dom ska på lekplatsernas sandlådor. Oavsett 

om du har barn som leker där eller inte så vilar ett ansvar på oss alla att se till att katterna inte 

trivs på våra lekplatser! 

Bilinbrott 

Var vaksamma och gå gärna en extra runda på våra parkeringsplatser. Det har nyligen skett 

inbrott i parkerad bil. 

Var rädd om dig! Håll avstånd och tvätta händerna ofta! 

Hälsningar 
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