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ENERGIPROJEKTET - SLUTSPURT 

 
Vårt energiprojekt - som avser att ta tillvara på såväl 
bergvärme som frånluft - går snart in i sin slutfas. 
Borrhålen är klara, schaktning av marken på gården 
och hopkoppling av rören från borrhålen blir nästa 
steg. Återvinningsbatterierna för frånluften är nu på 
plats på taken och rörinstallationerna - både på tak 
och i garaget - går in i sitt slutskede. I övrigt återstår 
elinstallation och färdigställande i undercentralen. 

Systemet testkörs sedan för att kunna tas i bruk i 
juni. Följ projektet på webben - se vår hemsida >> 

NYA STADGAR - PÅ GÅNG 

 
Måndagen den 16 april hölls en extrastämma där 
närvarande medlemmarna enhälligt gav sitt bifall till 
styrelsens förslag på nya stadgar.  

För att stadgarna sedan ska bli giltiga krävs att de 
godkänns av ytterligare en stämma - för vår del på 
årsstämman som hålls den 21 maj i år. Därefter 
skickas de godkända stadgarna in för registrering 
hos Bolagsverket.  

LADDPLATSER FÖR ELBILAR 

  
Vår förening har nu låtit installera åtta laddplatser 
för elbilar i nedre garaget. Kostnaden för medlem 
som har elbil och vill få tillgång till någon av dessa 
platser har fastställts till 1.500 kr/mån. Kösystemet 
är detsamma som för övriga parkeringsplatser i 
garaget. Ansökan om el-laddplats görs till styrelsen. 
 

GDPR ERSÄTTER PUL 

 
Den nya dataskyddsförordningen, även kallad 
GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter 
den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, från 
1998. Syftet med förordningen är främst att stärka 
den enskildes integritetsskydd. 
 
För oss som förening gäller det att säkerställa att vi 
behandlar våra medlemmars och andra kontakters 
personuppgifter på ett korrekt sätt samt att våra 
samarbetspartners, t.ex. SBC, också följer de nya 
direktiven. Styrelsen kommer att granska sina 
register och utarbeta en policy kring dessa frågor. 

NYTT TV-AVTAL MED COMHEM 

 
Föreningens samtliga hushåll har idag tillgång till det 
analoga grundutbudet som ComHem erbjuder via 
kabeltv-nätet. Denna konstruktion ger oss i nuläget 
ett begränsat tv-utbud till en relativt hög kostnad.  

I takt med att ny teknik och nya digitala kanaler har 
tillkommit, flera dessutom i HD-format, upplever 
styrelsen att vi har behov av en modernare och mer 
attraktiv lösning. Styrelsen har därför beslutat att 
teckna ett nytt gruppavtal för TV Bas med TiVo.  

I det nya avtalet, som sträcker sig över 36 månader, 
ingår ett tv-abonnemang och en TiVo-lånebox per 
hushåll. BAS-utbudet består av totalt 24 digitala 
kanaler varav 6 av dessa är HD-kanaler. Kostnaden 
för gruppavtalet tas av föreningen och tjänsten 
ingår därmed i din ordinarie månadsavgift. Avtalet 
inkluderar alla medlemslägenheter, men du väljer 
själv om du vill använda dig av denna service. 

Några av fördelarna med detta avtal: 

• Samtliga boende får på ett enkelt sätt tillgång till 
ett brett utbud av tv och play. 

• Med TiVo-boxen kan du bland annat välja att spela 
in såväl enstaka program som hela serier, pausa och 
backa i pågående sändning, titta på play med 
reklamfria program eller hyra film. Du får också en 
interaktiv översikt av dina kanaler, Play & Film, 
önskelistor och TiVo-tips. 

• ComHem Play gör att du kan se dina tv-kanaler och 
playutbud på din dator, surfplatta eller mobil. 

• Boendestandarden och därmed värdet på våra 
bostäder höjs. 

• Gruppavtalet ger en rabatt på 130 kr per månad 
för dem som vill köpa ett större tv-paket än Tv Bas 
med TiVo. Detta tillägg bekostas av medlem. 

Avtalet med ComHem och det nya utbudet kommer 
att gälla fr.o.m. den 1 Juli 2018. Vi återkommer med 
mer information om de praktiska detaljerna. 

ÅRSSTÄMMA 21 MAJ 

  
Boka redan nu in datumet 21 maj i din kalender.  
Kallelse till föreningens årsmöte kommer inom kort 
att delas ut. 

http://sjostaden2.bostadsratterna.se/projekt/energiprojektet

