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Grundutbudet i Telias TV-nät
Som ni säkert uppmärksammat har det i dagarna försvunnit vissa program bland de 18 kanaler vi har i vårt
grundutbud och några kanaler har ersatts av andra program. Anledningen är en tvist mellan Telia och en
programdistributör. Från samfällighetsföreningen har vi direkt reagerat och protesterat till Telia. Svaret vi fått
är att man fortsätter förhandla med distributören men att det ännu inte är någon lösning i sikte. Dock kommer
man att tillföra ytterligare program i utbudet till sina kunder under tiden.
Som ni förstår berör detta inte bara vår förening utan samtliga Telias kunder. Det betyder att många 100tusentals kunder utöver oss är upprörda. Av egen mångårig erfarenhet vet jag vilka ambitioner Telia har av att
kunna lösa denna typ av problem. Därför är jag helt övertygad om att detta kommer att lösa sig inom den
närmsta tiden så jag tror ni kan sitta still i båten. Givetvis förstår vi att ni är upprörda. Dock ser vi ingen
möjlighet att från föreningens sida göra mer än vad vi gjort. Givetvis har vi möjlighet att säga upp hela avtalet
men ett sådant agerande skulle inte gynna någon av våra medlemmar. Det ni själva möjligtvis kan göra för att
agera ytterligare är att i så fall själva till Telia framföra era klagomål. Från styrelsens sida beklagar vi det
inträffade men vi är i alla fall övertygade om att Telia kommer att lyssna på sina kunder så vi snart får tillbaks
de TV-kanaler vi har avtalat om.

Gemensam arbetsdag
Lördagen den 9 maj kl 10:00 kommer vi att ha en gemensam arbetsdag. Vi
träffas vid det gemensamma garaget på Grupp 5. Vilka gemensamma
arbetsuppgifter som ska utföras kommer vi att informera om vid detta
tillfälle. Givetvis fixar vi till med både grillning och dryck och förutsätter
att varje fastighet ställer upp med minst en deltagare

Info från senaste styrelsemötet
Vi kommer att inköpa en bensindriven vertikalskärare samt en större
kompostkvarn. Tanken är att dessa maskiner enbart ska användas på
samfällighetsföreningen ytor och får alltså inte användas för fastigheternas
gräsmattor eller klippta buskar. Maskinerna kommer att placeras och låsas
i det gemensamma garaget och alla gårdsansvariga kommer att ha nycklar.

Du ska betala varje
månad 1 500 kr
(Varav
Samfällighetsavgift
1 400 kr samt
delbetalning av vatten
100 kr). De dom inte
betalat hela
anläggningsavgiften för
fiber betalar även 135 kr
varje månad (Ska vara
betalt senast den siste i
varje månad.

