
Ordförande Lennart Gillemo har ordet.

Man märker at  ljuee  örlar åeervända, och vi vänear med upänning på at de   omueer ökar uom 
enejuiautuka med emmar med Ann-Sof i upeeuen p aneerade i höueau uka   komma jpp och  örla 
  omma. Så myuige!!!!                                                                                                                                      

Ba kongeaken uom  äcke in vaten uka   nj vara åegärdade av Skanuka. Man har  age papp, fogae uame 
uat p åear för at jeeueänga vatnee. mm någon moe förmodan fortfarande har pro  em uka   man 
omgående höra av uig t   mig.                                                                                                                          

F er ukaffar e  i ar vi kee är  ra för mi lön. För at veea hjr ueore  ehovee är för Tro   ergeeu 
med emmar at få t  gång t    addueo par, uå kan dom uom har e  er eänker ukaffa e  i  höra av uig t   
mig. Vi kommer at  örla med at jnderuöka kouenaderna och hjr vi uka   adminiuerera dee he a. 

Tvååru euikeningarna lo  ar vi vidare med,  ikauå kökufäkear och varmvaten. Vi avvakear därför med
 yee jeav f eer i kökufäkearna, för eveneje  e kommer he a fäkeen at  yeau je.                                         

Våra fna fauader uom fåt rouegenomu ag kommer Skanuka at åegärda i egen regi och vi hoppau at 
de   ir åegärdade med dee unarauee.                                                                                                         

Ekonomin är god och någon avgifuhölning är el akeje  . Vi kommer at  ägga om dee uiuea jeav våra 
 ån uom  egae  jndee uedan vi övereog dee från Skanuka. När deta är glore kommer vi at yter igare 
kjnna öka amoreeringueakeen på våra  ån. Vi kommer ockuå at kjnna göra en exera amoreering på ca 
960 000 kr. Deta kommer at uke i  örlan av maru månad.

Vi kommer ockuå at ka  a t   en exera åruueämma i apri  månad. Deta  eror på at vi måuee göra en 
evingande ueadgeändring. Mer informaton om deta kommer.

/Lennare

Tv/Bredband

Tv ttande och koneakeen med Bred andu o agee har varie et pro  em jnder en  ängre td för många
av våra med emmar.                                                                                                                                 Dee 
fe medde ande uom många av er får jpp i rjean uom  yder ”Tv elänueen är t  fä  ige jr fjnkton uearea 
om din hd  ox”  eror på at våra Thomuuon oxar inee är kompat  a med Bred andu o ageeu nya 
elänue uom man har inerodjcerae jnder höueen. (Bara eryck på ok uå kan man foreuäta at tta. Titar 
man på uådane man har upe ae in får man uearea om  oxen.)                                                                           
Vi kommer at omförhand a avea ee med Bred andu o agee uå at vi får t  gång t   den nya elänueen. 

                                                                                                                                                                  VG Vänd



Efer dee kommer Bred andu o agee ukynduame at  yea je a  a Tv  oxar och rojerar uå at vi får et 
vä  fjngerande Tv/ Bred and. Mer informaton om deta kommer fore öpande.

Mobilmaster

Dee har kommie en de  frågeueä  ningar vad gä  er mo i maueerna på eakee t   Beeeuutgen 9. B and 
annae om uerå ningen från maueerna kan vara ukad ig.                                                                           
Sändarna på eakee är eypgodkända för at  igga inom de värden uom är t  åena.                             
Norma e uet  ehöver man inee mäea eypgodkända uändare men för at  jgna oro iga med emmar har 
vi  egäre at mäeningar uka   görau på Beeeuutgen 9 och 11 för at konero  era deta.          
Mo i maueerna in ringar en hyreuineäke på ca 50 000 om åree t   föreningen. Vi   ev t  frågade och 
eackade la t   deta och hade vi inee glore dee hade de hamnae på eakee t   någon jeav våra 
grannfautgheeer.

Övrigt.

Vi har uat jpp manje  a cyke pjmpar i våra cyke rjm för at jnder äta at hå  a eryckee jppe. 

Vi eackar även a  a med emmar för at man höruammade vår jppmaning i lj au om at minuka eryckee 
på mi löhjuee.

Var rädda om varandra, viua hänuyn, vi är a  a grannar och BRF Tro   ergee är vår gemenuamma 
egendom.

/Seyre uen

                                                                                                                                                                  VG Vänd


