Information från styrelsen den 30 januari 2021

1. Förlängt avtal för TV, internet och telefoni nytt lägre pris 1 mars
 Medlemmar betalar 99 kr/mån och övriga 117 kr/mån
(Avtalen hos Com Hem och Telenor är värda 537 kr/mån)
Det här ingår:
 Com Hem TV grundutbudet
 Telenor Bredband (100Mbit/s)
 Telenor hemtelefoni Mini via bredband
För mer information och tilläggstjänster:
 Com Hem digitala grundutbud:
https://www.comhem.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud


Aktivera Com Hem play:
https://www.comhem.se/tv/play-grundutbud

 Telenor Bredband:
https://www.telenor.se/handla/bredband/

 Telenor hemtelefoni Mini:
https://www.telenor.se/handla/bredband/hemtelefoni-via-bredband/

Har du inte internet via Telenor idag? Anslut dig vårt
gruppabonnemang innan 31 mars, så slipper du startavgiften
och får vårt nya pris! Hör av dig omgående till styrelsen.
2. Ny mangel till tvättstugan i # 65
En ny mangel ska köpas in till tvättstugan vid port 65.
3. Förslag nya tvättstugetider – förlängt till 10 februari
Du som har synpunkter på förslaget om nya tider i tvättstugan (Infobladet
23 dec-20) har nu till 7 februari på dig att komma in med synpunkter.
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4. Vill du vara med och starta upp grannsamverkan?
Vi har beslutat att starta upp grannsamverkan för att
minska brottsligheten, öka tryggheten och därmed öka
trivseln i föreningen. Vi kommer inte ansvara för
gruppen, utan det bygger helt på att Du som boende
engagerar dig. Det finns 95 st i Nacka och enligt polisen
minskar brottsligheten med ca 36 % vid fungerande
grannsamverkan. Anmäl ditt intresse till styrelsen.
Läs mer på: https://samverkanmotbrott.se/
5. Hur ska vi minska energiförbrukningen i fastigheten med 50 % från 2015 - 2030?
Förslag på hur det ska gå till ska styrelsen presentera för alla medlemmar, bestämde
föreningsstämman 30 september. En arbetsgrupp arbetar med frågan, med sikte på att
bli klara innan nästa stämma 26 maj 2021.
6. Motioner till ordinarie föreningsstämma – lämnas in senast 31 mars 2020
Har du en idé eller förslag till förändring som du vill att föreningsstämman den 26 maj
ska ställa sig bakom, och styrelsen får i uppdrag att verkställa? Skriv då en s.k. motion.
Tips på hur du skriver hittar du på vår hemsida:
https://www.henriksdalshojden.se/sidor/tips-for-motioner
Motionen mejlar du sen till styrelsen@henriksdalshojden.se eller skickar ett vanligt brev
till: Brf Henriksdalshöjden, Box 5022, 131 05 Nacka
Senast tisdag 31 mars ska vi ha tagit emot din motion.
Med vänliga hälsninar,
styrelsen i BRF Henriksdalshöjden
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