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INFORMATION FRÅN STYRELSEN     April 

2013 

UPPDATERAT ELAVTAL 

Styrelsen har förhandlat om föreningens elavtal för att sänka elkostnaderna. Det nya el-
avtalet gäller fram till 2018-03-31. Nuvarande elpris för medlemmarna är 1,2454 kr/kWh 
och det nya elpriset sänks till 1,10 kr/kWh. Nya elpriset gäller från och med 26 maj 2013. 

NYTT KABEL-TV AVTAL MED COMHEM F.O.M JUNI 2013 

Vårt nuvarande avtal med Canal Digital löper ut den siste maj i år och styrelsen har tagit in 
anbud från flera leverantörer av Kabel-TV för ett nytt avtal. Styrelsen har valt att teckna ett 
5-års avtal med Comhem på grund av det låga priset. Föreningens kostnader har sänkts 
med det nya avtalet med över 400 000 kr per år, vilket är ett viktigt skäl att byta leverantör. 
Dagens avtal med Canal Digital upphör att gälla i juni när övergången till Comhem sker, 
vilket innebär att ni inte längre kan använda nuvarande boxar eller egna avtal. Preliminärt 
datum för övergången till Comhem är den 3 juni 2013. 
Efter detta datum har medlemmarna följande basutbud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuella avtal om övriga tjänster: 
  
För Comhems tjänster som Digital TV, Internet samt telefoni tecknar medlemmarna egna 
avtal. Mer information om dessa kommer att lämnas av Comhem innan starten. 
Support:  
Medlemmarna svarar själva för inställning av sin TV med kanaler m.m.  
Comhems kundsupport nås via mailadressen: saljbackoffice@comhem.com  
Ange följande information 1) Namn (för och efternamn), 2) Personnummer, 3) Adress,  
4) Ärende samt 5) Telefonnummer om man vill bli kontaktad. 

BRANDÖVERSYN 

En översyn av brandskyddet har gjorts i föreningen och efter det kompletterat med brand-
släckare  (skumsläckare) i tvättstugorna. På övriga ställen som t.ex i Träffpunkten, bastun 
m.m. används pulversläckare. 
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