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Information från Styrelsen, juni 2022 
 

Avgiftshöjning Ökade räntekostnaderna och ökade energikostnader drabbar även föreningen 

och vi ser succesivt stigande kostnader. För att bibehålla en stabil ekonomi och inte bygga upp ett 

underskott behöver vi öka våra intäkter. Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften för 

lägenheterna med 1.5% fr o m 2022-10-01. 

Fiber På extrastämman i maj fattades beslut om att vi skall ersätta det nuvarande fibernätet där 

endast Tele2 kan leverera tjänster med SEOMs fiber där det är fritt att välja leverantör. SEOM 

kommer att installera ett helt nytt fibernät. Nya fiberkablar kommer att grävas ner i marken mellan 

huslängorna och i längorna dras fiberkabeln i kulverten. SEOM kommer därför att behöva komma 

in i inspektionsgropen i alla lägenheter. En anslutningspunkt till fibern kommer sedan att installeras 

vid inspektionsgropen. Vi räknar med att arbetet kommer att ske under hösten med start i oktober 

och återkommer med information när det blir aktuellt. Så snart det nya fibernätet är på plats kan 

man börja använda det. Fram t o m årsskiftet 2023/24 kommer det nuvarande Tele2-nätet att 

fungera som tidigare, därefter upphör föreningens avtal med Tele2 så var försiktig med att teckna 

nya avtal som sträcker sig bortom det datumet. 

Nya laddstolpar Extrastämman beslöt även att föreningen skall utöka laddkapaciteten för elbilar 

genom att sätta upp laddboxar på åtta p-platser med el. Detta kommer att göras under augusti. De 

nya laddplatserna kommer att delas ut efter kötid till dem som står i kö för laddplats. Om du vill ha 

en laddplats skall du anmäla det till vicevärdsexpeditionen. Den som får en laddplats kommer att 

behöva lämna ifrån sig den bilplats man redan har.  

Reliningen löper på enligt tidplanen och vi räknar med att allt skall vara klart i slutet av 

september. Men arbetet har hittills varit mer komplicerad än förra året. Bl a har vi behövt gräva upp 

stora gropar i ändarna på längorna eftersom ledningarna från varje länga går direkt ut i 

kommunens ledning i Scoutvägen som ligger djupare än våra egna ledningar. Våra ledningar har 

dessutom varit i något sämre skick.  

Vatten Senaste numret av SEOM’s tidskrift som kom för några dagar sedan handlar om vatten 

och att det är viktigt att spara på det. Där finns bl a tips på vad vi kan göra för att snåla med vatten. 

Läs den! Nu inför sommaren och vattningssäsongen uppmanar vi alla att vattna med förnuft. Vi 

vattnar inte gräsmattor.  

Brandfaran Var försiktig när du grillar, använder eldfat eller liknande. Placera grillen stadigt och 

minst en meter ifrån byggnader, partytält och annat antändbart. Ha släckredskap nära till hands. 

Följ de anvisningar som kommer från brandförsvaret.  

Till sist önskar vi alla en skön sommar! 

Styrelsen 


