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Plats för MC/moped
Vi vill påminna om att det finns platser att hyra för 
MC/moped. Platserna finns i två av föreningens ga-
rage. Den som hyr plats kommer få dela utrymmet 
med andra. Platserna är endast avsedda för funk-
tionsduglig MC eller moped registrerad på hyres-
gästen eller någon i hushållet. Kontraktstiden är 6 
månader med 1 månads ömsesidig uppsägnings-
tid annars automatisk förlängning. Pris 175:-/mån/
plats. Debiteras månadsvis. 
Är du intresserad, kontakta Margaretha Fastesson. 
Kontoret är öppet måndagar 18-19.

Soprummet
Fortfarande finns det dom som tycker sig ha rätten 
att slänga deponisopor på golvet i soprummet. Det 
kostar din förening ca 25000:-/år att städa och frak-
ta bort dessa sopor. Pengar vi tycker går använda 
på roligare sätt. Styrelsen kommer ta kontakt med 
Brf Blomängen för att informera även deras med-
lemmar. Om det inte blir bättre kan det bli aktuellt 
att övervaka soprummet med kamera.

Asfaltering
Nu är de värsta skadorna i asfalten lagade. Efter-
som en total asfaltering av hela området ligger i un-
derhållsplanen så vill vi inte lägga ner alltför stora 
pengar nu utan åtgärdade därför det mest akuta.

Hobbyrum
Föreningen har ett fint hobbyrum med massor av 
maskiner och verktyg. Hobbyrummet finns i D-hu-
set och sköts till stor del om av en snäll medlem 
som även lånar ut sina privata verktyg och maskiner. 
Städning utför den som lånar lokalen.

Ställ inte upp porten
Vi ber alla att inte ställa upp porten då det lockar 
ungdomar att använda trapphusen som ”uppehålls-
rum”.

Besöksparkering
I samband med asfalteringen skapades, efter för-
slag från en medlem, en till besöksparkering vid ga-
veln på C-huset. Tack för ett bra förslag!
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Årsmöte 21 april är inställt!
Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket också gör att vi behöver ta till exceptionella 
åtgärder. Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan 
att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. En 
del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när 
den skjuter på stämman. Det borde bland medlemmarna finnas en bred förståelse för 
att inte hålla stämmorna.

Det är även en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stäm-
man. En årsstämmas viktigaste uppgift är att sätta punkt för räkenskapsåret genom att 
fastställa resultat- och balansräkning, besluta om resultatdisposition samt att besluta om 
styrelseledamöternas ansvarsfrihet. Att detta görs senare under året borde normalt sett 
inte utgöra något problem. 

Nytt datum för årsmötet är satt till 27 maj. Separat kallelse kommer.

Ställ upp för dina grannar
I dessa tider med coronapandemi vill vi passa på 
att slå ett slag för att hjälpa våra äldre grannar 
och minska smittspridningen till riskgrupperna 
med t ex matinköp eller annan handling. ICA Blå 
Center har även hemkörning av matkassar.

Störningar
Några medlemmar har hört av sig till styrelsen 
för att kolla vad som gäller om grannen uppre-
pade gånger stör. Här är några tips på hur man 
kan gå tillväga:

1. Försök tala med grannen som stör.
2. Upprätta en ”störningsdagbok”.
3. Finns det andra som blir störda? Se till att de 

också dokumenterar störningar.
4. Styrelsen talar med den störande.
5. Styrelsen skickar rättelseanmaning.
6. Om allvarliga störningar forstätter kan det bli 

tal om uppsägning

Inbrott
För tre veckor sedan blev flera källargångar/
förråd utsatta för inbrott och inbrottsförsök. Vi 
håller på se över de skadade dörrarna och hur vi 
kan öka säkerheten men vill påminna om vikten 
av att inte ställa upp ytterdörrar och att se till att 
alla dörrar alltid går i lås.

Lekstugan
Utsattes för skadegörelse så dörren lossnade 
från gångjärnen. Det är nu lagat.
 
Klotter
Två ställen har blivit nedklottrade. Sanering är 
beställd.

Hobbyrummet
Föreningen har fått ett verktygsskåp till skänks 
av Berndtssons Tryckeri AB. Där kommer verktyg 
för utlåning att finnas. Styrelsen har beslutat att 
måla om golvet för att öka trivseln och göra det 
enklare att städa lokalen.

INFORMATION TILL MEDLEMMAR I BRF STORMHATTEN

Brf Stormhatten har tecknat kollektivt bredbandsavtal med ComHem. Avtalet innebär att 
du som boende fr o m 1/12 får tillgång till snabbt och stabilt bredband till mycket lägre 
pris än om du har ett eget abonnemang hos ComHem. Hastigheten är 250/50 Mbit/s. 
Styrelsen har bestämt att det kommer vara kostnadsfritt de första sex månaderna. Därefter 
kommer en avgift på ca 80-100:-/månad läggas på din månadsavgift. Eftersom det är ett 
gruppavtal kommer alla lägenheter debiteras men vi i styrelsen anser att idag är tillgång 
till bredband nästan lika viktigt som el och vatten och att alla i slutänden tjänar på den 
här lösningen. Det gör lägenheterna mer attraktiva att köpa och ökar på så sätt värdet på 
lägenheten.

För den som idag har bredband med bindningstid från ComHem kommer det att utgå en 
rabatt på 350:-/mån tills bidningstiden löper ut. Mer info finns i brevet från ComHem.

BREDBAND TILL ALLA MEDLEMMAR!
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BRF STORMHATTEN
HAR TECKNAT ETT NYTT
GRUPPAVTAL MED COM HEM
Genom att teckna ett gruppavtal med Com Hem har din förening/fastighetsägare utnyttjat kraften i 
gemensamma inköp. Gruppavtalet börjar gälla från 2020-12-01 och ger dig en rabatt på tjänster från Com Hem.

Så här tar du del av dina tjänster
För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta oss på 
Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så hjälper vi dig. När gruppavtalet är giltigt kan du som 
boende också beställa dina tjänster på comhem.se/gruppavtal.

Ert nya gruppavtal innebär att varje hushåll i föreningen/fastigheten får tillgång till följande:

• Ett privatabonnemang på Bredband 250/50 (100-250 Mbit/s). Du kan streama film och musik, spela 
onlinespel, göra nedladdningar, skicka filer och ha flera datorer, mobiler och spelkonsoler uppkopplade 
hemma samtidigt.

• Trådlös router ingår för bredband och telefoni.

Du betalar inget till Com Hem för ovanstående bredbandstjänst, den ingår i din avgift till föreningen/din 
fastighetsägare. Vill du teckna ett större bredbandsabonnemang får du förstås rabatt. Behöver du ett säkert 
skydd för alla enheter kan du passa på att beställa Trygg Surf som är en komplett lösning för att skydda dig på 
nätet.

• Ett grundabonnemang på Telefoni Bas.

Telefoni Bas ingår utan abonnemangsavgift. Du betalar endast för de samtal du ringer. Ringer du mycket kan 
du lägga till Telefoni Plus eller Telefoni Max mot en extra kostnad, som ger dig en lägre minutavgift på dina 
samtal. Mer information finns på www.comhem.se. Fullmakt för eventuell nummerflytt (portering) skickas 
separat till dig som beställer telefoni. Fakturering av samtalsavgifter sker i efterskott. Vid betalning via 
pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift om 45 kr/mån, men väljer du e-faktura eller autogiro 
tillkommer ingen faktureringsavgift.

Information om dina tjänster
Kom ihåg att se över din uppsägningstid med din befintliga leverantör om du planerar att säga upp det avtalet i 
samband med att du tar del av gruppavtalsrabatterade tjänst(er) från Com Hem.

Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Efter beställning får du 
abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och därför tecknas individuella avtal 
mellan dig och Com Hem. Du har tillgång till dina Gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan 
din förening/fastighetsägare och Com Hem gäller.

Normal leveranstid efter att vi har fått din beställning är cirka en vecka. För mer detaljerad information och 
allmänna villkor för privatabonnemang besök comhem.se eller läs mer i avtalsvillkoren som kommer 

tillsammans med ditt välkomstbrev. Alla priser är per månad inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att 
justera priser.

Är du redan kund hos Com Hem?
I de flesta fall får du en rabatt på ditt befintliga abonnemang på motsvarande tjänst.

Kontakta oss om du har några frågor. Du når vår Kundservice via chatt eller på telefon 0775-17 17 20, med 
öppettider vardagar 08.00-19.00 och helger 09.00-18.00.

Med vänlig hälsning

Erika Karlsson
Försäljningschef Konsument
Com Hem
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