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Träd och skog
Ett extra informationsblad har tillkommit för att vi i 
styrelsen upptäckte att den information som vi gav 
tillsammans med foldern från comhem i infoblad nr 8 
inte var till fylles. Ibland är det så att när man sitter 
mitt i smeten inte riktigt ser vad som är väsentligt, man 
ser inte skogen för alla träd! Dessutom kom comhems 
information lite sent så att vi inte hann granska den 
innan. Så kan det vara, vi hoppas att detta inte renderat 
alltför stora bryderier och katastrofer. Nu är det nog med 
bortförklaringar och istället till infobladets kontenta.

Hela första sidan handlar om kabel-tv och på omstående 
fi nner ni lite mer om stamrenoveringen och ett Ps.

Kabel-TV
Anledningen till byte av leverantör av tv är att 
Kabelvision sa upp avtalet med oss för att en prishöjning 
var i antågande. Då undersökte vi alternativen och 
fann att comhem kunde erbjuda ett liknande utbud 
till ett bättre pris. Ett studiebesök på comhems 
sambandscentral vid Stampen sade oss att detta kunde 
bli bra. Dessutom har det tidigare inkommit klagomål 
angående Kabelvisions distribution och kvalité som vi 
även tagit med i bedömningen.
För er som nu ska titta vidare på tv i lugn och ro såsom 
tidigare fi nns i princip tre alternativ:

1. 
Använde du inte dekoder tidigare får du nu ungefär 
samma utbud direkt från väggen som tidigare Med 
dekoder - alltså en utökning med ungefär sex kanaler. 
Ingen prisskillnad, föreningen betalar avgiften (som vi 
även gjort till Kabelvision) för detta grundutbud som 
comhem har. Eventuellt måste kanalerna ställas in igen, 
lite jobbigt kanske men så är det.

Dekodern lämnas in till förvaltarrexpeditionen, entré 
intill Bex gata 7A, den 17 mars mellan klockan 17 och 
18. Den tillhör fortfarande Kabelvision och oavsett de 
vill ha dem eller ej så är det inte vårt problem, vi har 
inte någon användning för dem längre. Vi skickar sedan 
alla i ett parti, Kabelvision betalar. Du kan, om du vill, 
även skicka tillbaka den i kartongen den levererades i 
från början. Du väljer.

2. 
Använde du dekodern från Kabelvision tidigare så slipper 
du nu att använda den, men med ungefär samma 
kanalutbud bibehållet, som ovan. 

3. 
Hade du extra många kanaler med särskilt avtal får 
du själv ta kontakt med comhem för att bibehålla 
samma utbud. Antagligen krävs då en dekoder. Priser och 
information, även om den var i snålaste laget, fi nns i den 
rosa folder som följde med senaste infobladet. Detta är 
alldeles för omfattande att redogöra för här. Comhem kan 
säkert prata om deras tjänster bättre än vi… 

Med deras telefonnummer 020 - 55 00 00 till kundtjänst 
och hemsida www.comhem.com kan man förkovra sig 
ytterligare.

Hann du precis betala in till en ny period med 
Kabelvision meddelar de att den överskjutande kostnaden 
kommer att betalas tillbaka.

En snart antik dekoder från Kabelvision, inkl fjärrkontroll 
och en praktfull kabelhärva. De sälla jaktmarkerna går via 
förvaltarexpeditionen.
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Varför händer det ingenting kanske någon undrar. Det 
kanske har varit lite tyst den senaste tiden. Anledningen 
är att projektet fortfarande är i undersökningsfasen och 
att ytterligare två oberoende konsulter skall få lämna 
sina omdömen. Detta gör vi för att en jämförelse med 
riksbyggens utredning ska kunna verkställas. Vi söker 
ju den bästa lösningen till en rimlig kostnad. Utan 
jämförelse är detta svårt. 

Just nu bedömer dessa konsulter på vilka sätt de vill 
angripa renoveringen. Resultatet väntas om någon vecka 
och så fort vi har gjort en utvärdering kommer vi med 
en rapport. Igångsättning av den fysiska renoveringen 
bedömer vi, och Riksbyggen + konsulter, fortfarande 
vara möjlig i höst som vi tidigare har meddelat. 
Preliminärt kan tidplanen råka ut för någon månads 
förskjutning.

Stamrenoveringen
Vår mailadress
Om ni den senaste tiden mailat styrelsen har detta tyvärr 
inte gått så bra. Felet är nu åtgärdat och adressen 
(styrelsen@gbghus14.org) fungerar nu igen som den ska. 

Och er mailadress
Samtidigt påminner vi om att ni gärna får skicka ett mail 
till ovanstående adress om ni vill ansluta er till den lista 
som är under upparbetning. Listan kan fungera som en 
alternativ informationskanal i framtiden. Dessutom får vi 
bra statistik på hur många som är anslutna till NetatOnce. 
Ett passande “subject” kan vara “Maillista nr 14” .

Hoppas att de fl esta frågetecken är uträtade. Nästa info-
blad kan komma förr än vi anar i nuläget. Avslutningsvis 
hoppas vi att Kung Bores ismattor ännu inte fått er på fall 
utan att armar och ben fortfarande sitter på plats.

Ps

I väntan på våren.


