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Juletider 

Som vanligt denna tid på åren 

skulle styrelsen vilja uppmana alla 

boende att vara extra försiktiga 

med levande ljus och dessutom 

funktionstesta sin brandvarnare. 

Oftast finns det en knapp man 

trycker på och då skall brand-

varnaren larma. Det är en bra idé 

att alltid byta batteri i brand-

varnaren denna tid på året, då 

riskerar man aldrig att det har 

tagit slut.  

 

När julmatsätandet sätter igång, 

tänk då på att inte spola ner fett 

och olja i avloppet, det blir lätt 

stopp som är både besvärliga och 

dyra att åtgärda. 

 

Presentpappret skall sorteras som 

förpackning och alltså inte läggas i 

papperscontainern. Snören läggs i 

de vanliga soptunnorna. 

 

När julgranen har gjort sitt kan 

den som vanligt ställas brevid 

elektronikburen, dock ej efter 15 

januari då de hämtas. 

 

Snötider 

Snart är det även dags för snö, och 

vår fastighetsskötare Malin skulle 

vilja ha hjälp att underlätta 

plogning och sandning av våra 

nästan kilometerlånga gångvägar: 

• Se till att inga lyktor, dörr-

mattor, krukor, cykelhjul mm 

sticker ut från kantstenen eller 

trappan. Det är svårt att ploga i 

sick-sack och risken är stor att 

föremål eller trappor skadas. 

• Dagvattenbrunnar och kant-

stenar kommer markeras med 

plogpinnar. Dessa fungerar  

tydligen även som kul leksaker 

men alla föräldrar uppmanas 

förklara för sina barn varför 

pinnarna måste få stå kvar. 

• Parkera inte bilar så att 

infarterna till längorna 

blockeras, då blir det svårt eller 

omöjligt att snöröja effektivt. 



 
 

 

 
Betalning av månadsavgiften 

Sedan vi bytte till Fastum är det 

varje månad några medlemmar 

som missar att betala eller betalar 

med fel avi. Särskilt p-platserna 

verkar svåra att få rätt. Förutom en 

massa trassel med påminnelse-

avgifter etc. riskerer man som 

medlem faktiskt också att inte få 

rösträtt på medlemsstämman, man 

får då nämligen inte ha några 

skulder till föreningen. Eftersom vi 

har ett möte om stadgar snart, se 

till att december månads inbetal-

ning går som den ska. Autogiro 

eller e-faktura är två enkla sätt att 

får betalningen rätt varje gång. 

 

 
Fiberanslutning 

Sedan det förra Bolinderbybladet 

skrevs har två nya leverantörer 

tillkommit i utbudet, bla ComHem 

som rimligen bör kunna gå med på 

att omvandla en existerande 

kabelabonnemang till ett fiberdito. 

 

För att få fiberboxen att fungera 

måste den vara strömsatt. För att 

para ihop boxen med din adress 

behöver man även ansluta en 

dator till fiberboxen med nätverks-

sladd. När man startar en web-

läsare kommer man automatiskt 

till  en sida där det står ett ID-

nummer samt ett telefonnummer 

till supporten som kan hjälpa dig 

vidare. 

 

Vandalism 

Tyvärr så fortsätter vi plågas av 

idiotpåhitt nattetid; senast släng-

des betongplattor mot hus 13 och 

17 med ett totalt krossat köks-

fönster och en trasig fasad som 

resultat. Det är en risk att sådana 

tilltag ökar igen nu i lovtider och 

ser eller hör du något underligt, ge 

dig gärna till känna så kanske 

aktiviteten störs. Detta dock end-

ast på ett sätt som känns säkert. 

Rapportera även underligheter till 

styrelsen och polisanmäl alla brott. 


