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Hej Medlem  

Styrelsen önskar alla en härlig ljus och varm vår!  
I detta nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om det fördelaktiga avtal 
föreningen tecknat med Comhem. 
Vid den extra föreningsstämman vi hade den 6 april bestämdes enhälligt att 
föreningen ska teckna ett så kallat HSB gruppavtal med Comhem. I avtalet 
ingår bland annat bredband med 100 mb, ett grundutbud med digitala TV-
kanaler samt en router för trådlöst nätverk. 

Föreningen betalar idag ca 33 kronor per lägenhet för det analoga TV-
utbudet som finns installerat. Gruppavtalet kostar ca 136 kr/lägenhet vilket 
kommer att fördelas ut på månadsavgiften.  

Du som redan har avtal med Comhem för bredband och/eller digitala TV-
kanaler erhåller genom gruppavtalet 300 kr rabatt per månad på ditt privata 
abonnemang. Det innebär att netto sparar alla hushåll som har egna avtal 
med Comhem ca 2 400 kr/år. 

Vad händer nu? 
• Avtalet kommer att börja gälla vid månadsskiftet juli/augusti. 
• Du behöver inte göra någonting. Rabatten kommer automatiskt på 

dina eventuella privata fakturor från Comhem 
• Du som inte har bredband eller digital-TV kommer att få en router 

och installationsanvisningar med posten 
• I avtalet ingår även telefonitjänster. Läs mer om telefonin här: 

https://www.comhem.se/telefoni/telefoni-bas  
• Från och med oktober kommer det att finnas en extraavgift på din 

avgiftsavi för gruppavtal Comhem med 136 kronor per månad. 

Har du frågor angående gruppavtalet är du välkommen med dessa till 
styrelsen. 
 

Våren är här 
Det är kanske flera som funderar på att göra förändringar utanför sin 
lägenhet med trädäck, staket, pergola, paviljong eller annat. 

Vi har från första början haft en inställning i föreningens styrelse att var och 
en ska få skapa sitt personliga boende så länge det inte inkräktar på någon 
annan i föreningen eller bryter mot bygglovsregler. 

Har du funderingar på att göra dylika förändringar så är en bra början att 
tala med styrelsens ordförande så det inte blir några missförstånd. Du kan 
också få tips på hur olika saker kan lösas och vad man eventuellt bör 
undvika. 
 
Vårliga hälsningar 
Styrelsen 

Kontakt 
Du når styrelsen enklast via 
ordförande Matz Svensson,  
Stuterivägen 67 E eller per e-post 
till matz.svensson@telia.com  
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss. Föreningens hemsida är: 
https://larodhage.hsbbrfwebb.se 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel, inklusive garantifrågor, ska 
anmälas till felanmälan. Ring HSB 
Boendeservice tel 042-19 95 90. 

Felanmälan har personlig service 
dygnet runt.  

Felanmälan kan även lämnas på 
Internet – www.hsbnvs.se och län-
ken ”Felanmälan”. 

Även om många saker ryms inom 
garantin vill vi göra dig uppmärk-
sam på att det kan vara en del fel 
som den boende själv ska svara 
för (= åtgärda och betala) enligt 
stadgarnas §§ 31 och 32. 
 
Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har följande samman-
sättning: 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Torbjörn Larsson, ledamot 

Administrativ förvaltning 
Vår förening köper administrativ 
och teknisk förvaltning från HSB 
Nordvästra Skåne. 

Har du frågor angående avgifts-
avier, autogiro mm kan du kontakta 
HSB på tel 042-19 95 00 eller  
e-post info@hsbnvs.se  
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens 
valberedare. Camilla är 
valberedningens ordförande. 

 


