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Information från Styrelsen, september 2022 
  

Årsstämma och motioner Årets stämma kommer att hållas torsdagen den 8 december. 

Kallelse och information inför stämman kommer att delas ut i mitten av november. Motioner till 

stämmans skall lämnas in senast den 30 september till vicevärdsexpeditionen eller med e-post 

till styrelsen@sollentunahus2.se.  

Ökade kostnader Alla priser ökar och framför allt elpriserna. Det får kännbara effekter inte 

bara för oss som individer utan också för föreningen. Vi behöver alla tänka efter hur vi använder 

el i föreningens lokaler och anläggningar och att vi gör vad vi kan för att spara. 

Installation av fiber SEOM kommer att börja gräva för fiberinstallationen under oktober. 

Grävningen kommer att ske både på grönytor och i gränderna. Först när arbetet utomhus är 

slutfört kommer man att behöva komma in i lägenheterna för att dra fiber. Detta blir aktuellt 

tidigast i november. Innan dess kommer information att delas ut. Vi hoppas att fibern skall vara 

installerad och fungera i början av nästa år. 

Tele2’s nät Styrelsen har beslutat att vi skall ha kvar Tele2’s nät även efter att SEOM har 

installerat fiber. Det innebär att alla kommer att ha tillgång till grundutbudet av TV-kanaler på 

samma sätt som hittills. Du som är nöjd med Tele2’s tjänster kan då fortsätta med dem som 

tidigare och behöver inte koppla upp dig mot det nya fibernätet.  

Tvättstugan Scoutvägen 42 kommer att vara stängd mellan kl 7:00 och 19:00 fredagen den 

30 september för att mattan kring de utbytta golvbrunnarna skall läggas in. Bokningen för den 

dagen är blockerad med teip på bokningstavlan.  

Årets takreparation är slutförd. Vi kommer att fortsätta med reparationer på samma sätt i 

flera år framåt men vi börjar också undersöka hur taken kan bytas.  

Trädgårdsdagen Du kommer väl ihåg att det är dags lördagen den 8 oktober. Håll koll på 

information från din trädgårdsansvariga. Under trädgårdshelgen har vi som vanligt stora 

containrar för trädgårdsavfall här.  Lägg allt avfall som du samlar på dig under trädgårdsdagen 

och de närmaste dagarna innan i de stora containrarna så sparar vi utrymme i vår gråa 

trädgårdsavfallscontainer.     

Den grå containern för trädgårdsavfall kommer att tagas bort veckan efter 

trädgårdsdagen. Det trädgårdsavfall du samlar på dig efter att containern är borta kan du lämna 

till den mobila återvinningsstationen när den finns på parkeringen vid Silverdals kapell. 

Trädgårdsavfall får INTE läggas i grovsopscontainern. Nästa odlingssäsong kommer vi att 

ställa ut trädgårdsavfallscontainern på nytt.  
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