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Här kommer lite information till er alla denna lite annorlunda vår. Hoppas först att allt är bra med 
er och att ni har hälsan. Ett särskilt Välkommen till er nyinflyttade. Styrelsearbetet i föreningen 
sköter vi tillsvidare digitalt men hoppas förstås att snart få träffas i vanliga möten. Vi vill också 
uppmana er att följa den information som läggs ut på vår hemsida och i vår Facebookgrupp med 
tanke på snabba förändringar som ev. sker. Har ni frågor om något som berör samfälligheten så 
hör gärna av er till oss i styrelsen.  
  

• Årsmötet den 18 feb genomfördes på 
Viksjöträffen. Protokollet har delats ut och finns 
också att läsa på vår hemsida.  
 

• Ekonomi. Vårfakturan har delats ut till alla 
fastigheter. Förfallodagen var den 30 april. 
Samma avgifter som föregående år.  
 

• Vårstädningen genomfördes den 25 april under 
lite annorlunda former orsakat av corona-
pandemin. Många deltog trots det och arbetet 
kunde utföras när man så önskade under den 
aktuella helgen. Stort Tack till er alla! 
 

• Så här långt har vårt TV-utbud från ComHem levererats både analogt och digitalt. Fr.o.m. 
den 8 september blir TV-utbudet helt digitalt. Om du idag ser på analog TV behöver du 
alltså anpassa din TV till digital mottagning. Information om detta finns på 
comhem.se/digitalisering  
 

• Nu har alla fått information om ett extra sopkärl från kommunen för komposterbart avfall. 
Vi vill göra ett förtydligande beträffande tömning av dessa. Du kan ställa ut den bruna 
tunnan varje vecka om du så önskar och den kostar heller ingenting. Tänk på att inte 
tömma för sällan med tanke på den lukt som kan uppstå särskilt under sommartid. Rengör 
också tunnorna emellanåt. Tunnorna ställs ut på tisdagskvällen och töms dagen därpå. Du 
måste se till att locket går att stänga. Fåglarna är annars kvicka på att leta föda. Var också 
uppmärksam på att ställa rätt sida av tunnan mot väggen. Handtag utåt! 
 

• På årsmötet redovisades resultatet på den enkät som fibergruppen utformat om bredband 
och TV och som genomfördes innan jul. ”En slutsats var att en majoritet av de svarande är 
nöjda med den nuvarande lösningen, både till innehåll och pris. Det finns för närvarande 
inte någon önskan från medlemmarna i samfälligheten att ändra nuvarande upplägg med 
ComHem som leverantör i samfällighetens nät.” Citerat från årsmötesprotokollet. 
Årsmötet gav också styrelsen i uppdrag att teckna ett förnyat gemensamt avtal med 
ComHem, till förmånligaste villkor för samfälligheten och dess medlemmar. Det är nu på 
gång och vi kommer att få ett 3-årigt avtal med ett bredband på 250/50 Mbit/s. TV-
paketet blir TV Silver Flex. Det innehåller TV Bas HD + åtta valfria kanaler ur ett utbud 
på idag 50 kanaler. Kostnaden för avtalet blir något lägre än det vi har idag.  
 

• Har ni önskemål om var våra fartgupp ska placeras ut så hör av er till styrelsen. 
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• Önskemål om en boulebana har framförts till styrelsen vid olika tillfällen. En tänkbar 
placering kan vara på den öppna gräsytan bakom garagelängan vid vändplan B. Har du 
synpunkter på denna tanke så hör av dig till styrelsen. 

 
• Parkeringsplatserna i vårt område tenderar att under den varma årstiden inte räcka till. 

Anledningen är i första hand att inte garagen används fullt ut. Uppmaningen är därför att 
du använder garaget och lämnar de yttre parkeringsplatserna fria så långt det är möjligt. 
Tänk också på att de nya parkeringsförbudsskyltar som har satts upp ska efterföljas.  
 

• Garagen. På årsmötet bifölls en motion om att ta fram ordningsföreskrifter för garagen. 
Styrelsen fick då i uppdrag att utforma dessa. Garagen ägs av samfälligheten som då 
också är juridiskt ansvarig för dessa. Varje fastighetsägare får av samfälligheten 
dispositionsrätt till en plats som då avser ett fordon. Tyvärr har garagen kommit att bli en 
förvaringsplats för annat vilket inte är tillåtet. Av den anledningen vill vi förtydliga i 
dessa ordningsföreskrifter vad som kan förvaras i garaget. Dessa kommer att läggas ut på 
hemsidan. 
 

• Garagen och elbilar. Frågan om hur vi hanterar laddning av elbilar har styrelsen haft på 
sitt bord under ett par år. Och lösningen är inte så enkel. Samfällighetens skötsel följer det 
anläggningsbeslut som finns upprättat hos Lantmäteriet. Och där står ingenting om detta 
eftersom elbilar inte fanns då el installerades i garaget. I  dagsläget är det förbjudet 
att  ladda bilen i garaget och även utanför sin fastighet. Styrelsen vet att det 
finns behov av att kunna ladda sin elbil hemma men att det i dagsläget inte är möjligt. Vi 
befinner oss i ett moment 22. För att komma vidare i frågan söker vi fungerande lösningar 
på olika håll. I ett tillägg till årsmötesprotokollet står att läsa: ”En lösning för 
laddstationer till elbilar är något styrelsen har som mål att ta fram under våren. Då 
kommer det finnas en lösningspresentation, priser och avtalsmallar. Det går bra att höra 
av sig till styrelsen om intresse för elbilsladdning finns.” 
 

• Under hösten har vi med hjälp av företaget MVP förändrat dräneringen runt våra garage 
och problemet med att vissa garagedörrar vintertid fryser fast mot marken p.g.a. att vatten 
samlas där.  Med den vinter som varit har vi inte direkt fått svar på om problemet löstes, 
men vi hoppas och tror att vi är väl rustade för en mera normal vinter. 
 

• Hemsida: Använd hemsidan i så stor utsträckning som möjligt. Där lämnas alltid 
angelägen information från styrelsen. Där finns också protokoll från styrelsemöten och 
årsmöten.  
Facebookgrupp: Många har anslutit sig till Facebookgruppen, som går att hitta här: 
https://www.facebook.com/groups/saningsvagens2a/ Det är givetvis frivilligt att vara 
med. Det här är en s.k. sluten grupp där medlemmar har möjlighet att kommunicera med 
varandra, dela med sig av information som kan vara av intresse för andra som bor i 
området och enkelt kunna föra dialog med styrelsemedlemmar. Officiell kommunikation 
från styrelsen sker dock alltid från hemsidan (www.2an.info) eller via nyhetsbreven. 
Styrelsen går som vanligt också att nå via mail på styrelsen@2an.info 
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