
STÄDDAG 
Vårstäddagen är sa  ll Lördag 22:a Maj. E ersom 
vaccineringar har sa s igång och läget stabiliseras i 
landet känner vi a  vi kan känna oss trygga med a  
utannonsera städdagen. Som extra försik ghetsåt-
gärd genomförs städdagen ändå på samma sä  som i 
höstas, dvs inget kaffe eller grillning e ersom vi inte 
kan säkerställa a  serveringen av dessa saker kan ske 
smi spridningsfri . Handskar, munskydd och hand-
sprit kommer även denna gång finnas på plats. Likaså 

lltugg och mackor i por onsförpackning. 
 
GRUPPANSLUTNING BREDBAND 
Som alla känner ll har vi sen 2015 ha  gruppanslut-
ning om 50/10 Mbit från Comhem. Kostnaden för 
de a, vad vi får för pengarna och leveransen av pro-
dukten har inte åldrats väl alls. Vi har därför sagt upp 
tjänsten och gruppanslutningen upphör a  gälla 
2021-10-31. Vi kommer skicka ut separat informa on 
om de a men vill meddela alla så digt som det går. 
Comhem kommer finnas kvar, men inte som det 
”gra s” bredband, ”gra s” telefoni eller 300kr raba  
som digare fanns. Du kommer for arande kunna se 
på Comhem TV’s alla kanaler och det digitala grund-
utbud som ingår. Om du har fast telefoni från Com-
hem kommer det börja kosta pengar och du kommer 
behöva ha e  bredband från Comhem, fast telefoni 
kommer kunna erbjudas genom en ny leverantör. 
Vi vill på grund av den stora förändring som sker 
alltså vara ute digt och informera alla om vad som 
kommer hända i ärendet så a  ingen förlänger e  
kostsamt abonnemang helt i onödan. 
Vi ar just nu på e  mycket a rak vt gruppanslut-
ningsalterna v llsammans med Bahnhof, men i skri-
vande stund är inget beslutat. 
Om allt går som planerat kommer vi ha en ny avse-
värt bä re tjänst på plats senast en månad innan 
gruppanslutningen från Comhem upphör. 
Vi rekommenderar alla som funderar på a  förlänga, 
byta abonnemang eller byta leverantör a  avvakta 
med de a lls vidare. Alterna vet vi ar på elimi-
nerar alla behov a  köpa snabbare bredband. 
Använder du idag en leverantör i öppen fiber så kom-
mer du behöva säga upp di  avtal för a  kunna ta 
del av den gruppanslutning vi upphandlar. 
Separat informa on om de a kommer skickas ut. 
 
SOPSORTERING PLAST 
Vi såg behovet a  utöka sopkärlen med y erligare 
e  stort plastkärl i respek ve miljöhus, de a för a  

Suez inte lyckats hålla sin deadline för hämtning varje 
gång för plasten och kärlen var o a på bredden fyllda 
redan. E  extra kärl ll plasten borde innebära a  
det blir bä re i båda miljöhusen. Y erligare kom-
ple erande skyltning ll sopkärlen har också sa s 
upp och placeringen av kärlen i södra miljöhuset är 
lite ändrad då det var många som råkade slänga plast 
i kartongkärlen och kartong i plastkärlen. 
Nu separerar metallkärlet kartongen från plast så vi 
hoppas det är lä are a  urskilja kärlen från varandra 
och sortera rä . 
Fortsä  vika kartongerna när ni slänger dem, ovikta 
kartonger tar väldigt mycket plats i kärlen och mins-
kar kapaciteten för hur mycket vi kan slänga. Vi har 
gå  från 1 kärl ll 3 kärl kartong per miljöhus så kar-
tongåtervinningen har tredubblats över den, det är 
alltså vik gt a  man viker kartongerna e ersom de 
annars tar för mycket plats. 
 
PARKERINGSBOLAG 
Som alla märkt har parkeringssitua onen eskalerat 
under åren och när det varit fotbollsmatcher har situ-
a onen blivit helt ohållbar med folk som ll och med 
parkerar sina bilar på våra gräsma or. Aimo park har 
för det mesta lyst med sin frånvaro, även när man 
har ringt dem om otals felparkerade bilar. 
Vi har at på flera olika alterna v men enda pri-
mära lösningen är a  byta parkeringsbolag. Aimo 
Park som vi har idag är före de a Qpark, Qpark tog 
över Carpark som var det bolaget vi hade e  avtal 
med sedan 2008. På grund av en helt orimlig förläng-
ningsklausul i avtalet som fanns var det nästan omöj-
ligt för oss a  säga upp det. Men vi har nu lyckats 
säga upp avtalet och det löper ut i sommar. E er lite 
undersökning har vi har beslutat oss för a  byta ll 
APCOA Parking (EuroPark) mo veringen är a  de har 
en stark närvaro i Hagsätra, en bra kundtjänst och a  
de kommer när man ringer. Tänk på a  även med-
lemmar endast får parkera bilen på sin hyrda plats 
och a  det är parkeringsförbud på hela vårt område. 
 
PASSAGESYSTEMET 
Vi inväntar for arande installa onsplanen för de a, 
men digt på våren beräknas installa onen starta. 
Passagesystemet kommer installeras löpande och 
först när alla dörrar är klara och systemet är testat 
kommer taggar delas ut ll alla. 
Tills dess a  du få  informa on och taggar av oss 
fortsä er du använda nyckel i dörrarna även om det 
plötsligt si er en taggläsare vid dörren. 
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