
Murarbladet 
                                                     April 2020 

Ändringar i TV-utbudet 
Den 8:e september slutar COMHEM att sända 
analogt. Det innebär att ni som idag enbart ser 
på analoga kanaler på er TV inte längre 
kommer att kunna se några TV-kanaler, utan  
ni behöver ändra till digitalTV. En äldre 
TV-apparat som inte har digital mottagare kan 
tyvärr inte längre användas utan digitalbox. De digitala kanalerna finns 
redan nu tillgängliga, eventuellt behöver man göra en ny sökning på 
TV:n för att hitta alla. Mer information finns att läsa på anslagstavlan 
utanför tvättstugan. 
 
Vi har nu också  fått tillgång till COMHEM Play, som innebär man kan 
titta på TV på mobil, surfplatta eller dator. För mer information se 
comhem.se/digitalisering.  
 
Laddstolpar 
Styrelsen har nu beslutat att installera 2 stycken laddstolpar på vår 
parkering. 
 
Ny medlem 
Lägenhet 2203 har fått ny ägare. Vi hälsar Paulina Dahlén och hennes 
tre pojkar välkomna till föreningen. 
 
Nytt bredband 2021 
Vi planerar att byta leverantör av bredband under nästa år för att sänka 
kostnaden och samtidigt höja kvalitet och prestanda. Det innebär att vi 
troligtvis kommer använda Bredbandsbolagets gamla fiberutrustning, det 
är den nätverksanslutning som många har innanför entrédörren. Det är 
därför viktigt att ni som har denna anslutning inte tar bort den vid ev 
renovering.  
 



Balkongbesiktning 
Styrelsen har beslutat att anlita Stockholm betongkonsult AB för att 
besiktiga de balkonger som vi efter genomgången eventuellt behöver 
åtgärda. Denna besiktning kommer att ske under våren. Berörda 
lägenhetsinnehavare kontaktas när det är dags. 
 
Vårstädning 
med efterföljande grillning blir det 26 april kl 13.00. Alla är hjärtligt 
välkomna att fixa till vår gemensamma utemiljö. 
 
Årsmötet 
Årsmötet kommer för närvarande att hållas som planerat, fast något 
senare. I våra stadgar står att årsmötet ska hållas innan maj månads 
utgång. Därför har vi beslutat att skjuta fram stämman till 25/5. Vi 
planerar att se över möjligheterna att delta på stämman via länk, för de 
som önskar detta, samt att anpassa storleken på lokal efter antal 
deltagare, så att alla får plats att sitta med avstånd, om behov av detta 
finns.  
 

 
Med en förhoppning om att alla föreningsmedlemmar håller  

         sig friska i dessa tider. 
 

 
 

Glad påsk önskar vi er alla! 
 

 Styrelsen 


