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P-platser 

Nu är alla p-platser längs Bolin-

dervägen upp till Metallvägen 

asfalterade och målade. Det blev 

8 nya p-platser och ytterligare tre 

som "hittades" där det tidigare 

var väldigt breda p-platser. Tack 

till alla medlemmar som flyttade 

på sina bilar, med tanke på 

storleken är detta ett av de 

smidigaste jobb som gjorts i före-

ningen. Resterande p-platser 

kommer att asfalteras i framtiden 

men först måste vi få reda på om 

kommunen planerar att asfaltera 

eller t.o.m. anlägga trottoarer  

längs tex den översta delen av 

Bolindervägen. 

 

Ekonomi 

Bolinderbyn gick in i 2014 med en 

mycket stark ekonomi. Glädjande 

nog är så fortfarande läget; trots 

de stora jobb vi gjort (3 längor  

 

 

dränerade, ny tvättstuga, 100 p-

platser asfalterade och instal-

lation av ett nytt fibernät) 

kommer vi göra ett plusresultat 

på ca 1,5 MSEK. Vi har visserligen 

tagit fonderade medel i anspråk 

men med dagens ränteläge kan vi 

finansiera framtida jobb med 

ökad låntagning till en mycket 

billig penning. I den omläggning 

av föreningens lån som styrelsen 

f.n. gör har vi fått en treårsränta 

på 1,45% (!). Styrelsen har därför 

beslutat öka låntagningen så att vi 

kan hålla en relativt hög takt i 

renoveringsarbetena. Det innebär 

fortsatta dräneringar, tilläggs-

isoleringar, fönstermålningar och 

annat inom de närmaste åren.  

Självklart går vi dock försiktigt 

fram, inga höjningar av månads-

avgiften är planerade. 

 

Stadgearbetet 

Stadgegruppen har nu ett förslag 

till nya stadgar som varit ute på 

remiss hos juridisk expertis. Planen 

är att ha en extrastämma om 

förslaget i januari, kanske den 20:e 

om allt går väl. Stadgeförslaget och 



 

 

detaljerad information om 

ändringarna kommer ut i god tid 

före dess. Trevlig läsning för alla 

medlemmar på nyåret.... 

 
Fiberinkoppling 

Våra fiberrallare har nu dragit 

färdigt all fiber och även instal-

lerat fiberdosor i alla lägenheter. 

Stort tack till alla som lämnat 

tillträde så att installationen 

möjliggjorts. 

 

Det går redan nu att använda 

fiberuppkopplingen och i dagarna 

har information om hur man får 

internet, telefoni och TV via 

fibern delats ut. Vid problem eller 

frågor, ring det telefonnummer 

som står i brevet, styrelsen vet 

(ännu) inte mer än vad som står 

där. Vi kommer att ha kvar 

ComHem som leverantör minst 

till 2019 så är ni nöjda med det 

utbudet är det ingen panik att 

byta. 

 

Tjänsteutbudet via fibern är brett 

vad gäller internet och telefoni 

men för TV finns idag bara två 

leverantörer. Det är samma 

situation som för de övriga fiber- 

 

 

företagen vi valde mellan. Det 

kommer antagligen att bli större 

valfrihet i framtiden men just nu 

verkar TV-leverantörerna (tex 

ComHem) vilja hålla sig till sina 

egna distributionsnät. 

 

Dränering 

Dräneringsarbetena i övre byn 

håller på att avslutas. Tyvärr har vi 

missat tidsfönstret för asfaltering 

för i år (för kallt) och vi vill inte 

riskera att påbörja något som 

sedan inte kan avslutas. Istället 

läggs det ut grus för att hindra 

geggan och gångvägarna stor-

städas. Styrelsen beklagar omaket 

med detta. 

 

Kalender 

11 december - Styrelsemöte 

13 januari - Styrelsemöte 

20 januari - Preliminärt extra-

 stämma om nya stadgar 
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