
INFOBLAD 2020-04-15 

1(2) 

Ordförande:  

Anita Brinck 

Bronsåldersvägen 68, Gård C 

Tel: 046-30 43 79 
 

Vice ordförande:  

Martin Meeuwisse 

Bronsåldersvägen 14, Gård C 

Tel: 0704-33 98 86 
 

Kassör:  

Ingela Dahlén 

Tel: 0703-59 27 64 

(flyttat, men sitter kvar som kassör) 

 

Sekreterare: 

Christian Hallman 

Arkeologvägen 11, Gård B 

Tel: 0768-79 61 03 
 

Ledamot: Niclas Mårtensson 

Arkeologvägen 17, Gård B 

Tel: 070-88 44 520 
 

Suppleant 1: Gårdsansvarig Gård B 

Bodil Lindgren 

Arkeologvägen 41, Gård B 

Tel: 070-593 99 87  
 

Suppleant 2: Gårdsansvarig Gård C 

Ingrid Vendt 

Bronsåldersvägen 18, Gård C 

Tel: 0708-18 59 58 

 

Suppleant 3: Gårdsansvarig Gård A 

Jonas Ahlstedt 

Arkeologvägen 75, gård A 

Tel: 0767-84 71 62 

 

Suppleant 4:  

Magnus Lundberg 

Arkeologvägen 99, gård A 

Tel: 0703-29 41 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämma – ändrat datum! 

Årsstämman är pga Covid-19-

pandemin flyttad till 29 juni kl. 18. 
 

Fastighetsförsäkring och skadedjursbekämpning 

Brf Järnåldern har fr o m 2020-05-01 

fastighetsförsäkring i Folksam (via Söderberg & 

Partners) tel: 08-722 68 70  

( foretagbyggskada@folksam.se ) och 

försäkringsnummer 51-0073. 

Vid behov av skadedjursbekämpning - ring Anticimex 

0752-45 10 00 ( kundservice@anticimex.se ) och 

ange försäkringsnummer 51-0073. 

 

Trä och målning 

I september utfördes en besiktning av föreningens 

målade trä. Styrelsen har lämnat in klagomål till 

Thages och Stoby, eftersom vi har många ytor där 

målningen har släppt (mestadels på gammalt trä). I 

slutet av mars skulle styrelsen ha ett nytt möte 

med Thages och Stoby om detta, men pga Covid-19-

pandemin är detta möte uppskjutet. 

 

Tvättstugor - Torkskåp 

Torkskåpen är utbytta. Upptäcker Ni fel på dem 

– felanmäl som vanligt. 

 

 

Vi önskar Er Alla en riktigt fin vår! 

/Styrelsen 2020-04-15 
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Information från Com 

Hem 2020-03-30 

Datumet för 

ändringen till digitala 

kanaler är pga Covid-

19-pandemin 

uppskjutet till den      

8 september 2020. 

Då blir ditt tv-utbud 

helt digitalt - Ändra 

till digital-tv redan nu. 

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 

1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september 

går de över till helt digitala tv-sändningar med 

bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-

radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt 

idag behöver du därför ändra till digital-tv på din 

tv hemma. 

Från månadsskiftet mars/april börjar en 

informationstext rulla i tv-rutan på de analoga 

kanalerna. Ser du texten på din tv tittar du analogt 

och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen 

informationstext i din tv-ruta under april behöver 

du inte göra något. 

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta 

upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt 

och finns oftast på kanalplats 777. 

All information och tips på hur du ändrar till 

digital-tv finns på ett flertal språk på 

comhem.se/digitalisering. 

 

Varför moderniseras tv-utbudet 

från Com Hem? 

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett 

stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill 

erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och 

tv-upplevelser med bästa kvalitet. 

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild 

och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de 

analoga sändningarna tagit upp, vilket ger 

kapacitet till stabilare och snabbare bredband. 

Nu kan du som är folkbokförd på en Com Hem-

adress dessutom skapa ett konto på Comhem Play, 

kostnadsfritt och helt utan bindningstid. Då kan du 

se de flesta abonnemangsfria kanaler på din mobil, 

surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs 

mer på comhem.se/tv/play-abonnemangsfritt. 

Mer information 

All information om digitaliseringen finns samlad 

på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra 

till digital-tv i god tid innan den 8 september för 

att kunna fortsätta se på tv när de analoga 

kanalerna utgått. 

Information is available in several languages at 

comhem.se/digitalisering 
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