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Styrelsen har beslutat att ställa in vårens städdag 9 Maj pga. rådande omständigheter med  

covid-19, vi kommer beställa in säckar med jord samt blommor som gårdsombuden 
kommer tilldelas för plantering i sin gårds krukor, har gårdsombuden inte möjlighet att 

plantera så be om hjälp 

 
 

Nu är grillsäsongen snart igång, tänk på 
att inte använda tändvätska och använd 
gärna briketter eftersom glödande kol 

utgör en betydande brandrisk från 
gnistor som färdas med vinden och kan 
starta en brand, vi avråder bestämt ifrån 

att grilla under tak och i närheten av 
fasad. 

 

 
Fibernät 
Flera medlemmar har önskat att få möjlighet 
till en fiberanslutning. Styrelsen har beslutat 
att anlita Open Infra för en eventuell 
installation av ett fibernät i föreningen. Open 
Infra kommer komma ut med mer 
information kring vad det innebär och olika 
tjänsteerbjudande som varje boende själv om 
man så önskar får teckna sig för. 
Förutsättningar för installation av ett fibernät 
är: 
·        Vi (föreningen) kommer fortfarande ha 
kvar vår nuvarande fiberkoax lösning som 
levereras av Com Hem och som även 
fortsättningsvis kommer att ingå i allas 
månadsavgift oavsett om man väljer den nya 
fiberlösningen eller inte. 
·        25–30% av medlemmarna behöver 
teckna ett avtal med Open Infra för att de 
skall gå vidare och installera fibernätet. 
·        Om Open Infra väljer att installera ett 
fibernät i föreningen kommer alla lägenheter 
förberedas för att anslutas till fibernätet även 
om man inte väljer att teckna sig för ett avtal 
nu. Man har då möjlighet att ansluta sig till 
fibernätet vid ett senare tillfälle. 
Har du frågor kring fibernätet och vilka 
tjänster som kommer att erbjudas kontaktar 
ni Open Infra – mer information och 
kontaktuppgifter kommer inom kort från 
Open Infra. 
 

 
12–14 juni kommer det finnas 2 st. 

containrar för blandavfall (dvs INTE 
miljöfarligt avfall) i föreningen eftersom 

flertalet medlemmar kommer behöva 
tömma sina förråd i samband med 

kulvertprojektet. 
Då kommer även de omärkta cyklar som 

vi förvarat sedan förra städdagen slängas! 
Saknar ni er cykel måste ni höra av er till 

någon i styrelsen före 12 Juni. 
 


