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Nyhetsbrev December 2015 
 

Vi som bor i Hults By  
Besök oss på webben www.hultsby.se 

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se 

 

 

På mångas förfrågan kommer här vad styrelsen tänker ang bredband? 
 
Dagens COAXnät.( detta äger föreningen). Just nu bundet till 
COMHEM ( t.o.m 2017-) 
TV-utbudet 
Vi ser idag inga planer på att ändra på vårt nuvarande nät.  Det fungerar 
bra för TV och vi får för 36 kr/månad/ hushåll det utbud av analoga och 
digitala kanaler vi haft länge. =Denna avgift betalar alla medlemmar i 
föreningen oavsett fiber eller inte. 
Internet Access. 
När det kommer till överföringshastighet för internet access, vet vi att 
coaxnät fungerar upp till ca 500 mbit/s. 
För några år sedan var många nöjda med 5 mbit/s, idag kör många på 
50 eller 100 mbit/s.  
=Styrelsen ser inga planer på att ändra förenings nät för att 
förbättra överföringshastigheten till internet. 
=>Som hushåll måste man därför fråga sig när 500 mbit/s blir för lite 
för sig?  
Slutsats 
COMHEM eller Öppen fiber. 
Välj "Öppen fiber" om du själv önskar bestämma leverantör av TV, 
Bredband och telefon. 
Välj "Öppen fiber" om du anser att du redan nu, eller inom en framtid, 
tror dig behöva  över 500 mbit/s. 

Man kan beställa "Öppen fiber" bara för att framtidssäkra, så att du i en 
framtid skall kunna välja fritt. DU måste inte välja bort COMHEM, bara 
för att du installerar Öppen fiber nu.  

//Styrelsen genom Mikael  

Händer i vårt område 

 

Mörker = inbrott 

Använd larm, tänd lampor, 

ställ bil i garage, berätta för 

grannar att ni åker bort.. 

Fråga gärna okända som 

strosar omkring… Var 

vaksam!! 

Senaste månaden har vi haft 

inbrott i minst ett hus.  

 

Informationsflödet 

 

Styrelsen försöker skicka ut 

nyheter varje månad via 

epost. 

Detta kommer till alla som 

anmält sig för e-information. 

Pappersutskick kommer bara 

när styrelsen verkligen vill nå 

alla. 

Vill du vara mer informerad, 

Amäl dig på hemsidan. 

//styrelsen  

//Mikael Bernsten 
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Parkeringsproblem 

 
Styrelsen får flera gånger i månaden, telefonsamtal från arga 

grannar. 

Samtalen gäller att deras parkeringsplatser är fulla.  

Ett bra sätt att lösa detta är att be sina grannar använda sitt 

garage. Vi har bara en halv p-plats per hushåll. Dessa platser 

är inte heller direkt utanför sitt garage. 

Varje parkeringsområde har ca 18 platser. Vissa har tre 

garagelängor andra bara två. 

Att då tex ha två bilar och ställa en lådbil i sitt garage, retar 

grannar. Likaså har vi några hushåll som har fler än två bilar, 

varav några av dessa har sitt garage som förråd. 

Så snälla börja använda ditt BIL-garage. Säg till din granne 

som inte gör det. Så skall ni se att det blir bättre.  

Låst garage är också mycket bra plats för bilen sett ur 

stöldsynpunkt. 

 

 

 

Garageplats finnes till uthyrning 

En av våra medlemmar har ingen bil, och kan tänka sig att hyra 

ut sitt garage till någon som har två bilar. Garaget tillhör hus 217. 

Vill du hyra?  

kontakta  Lena Carling 0734-262216 

 

Föreningen söker 

Elektriker. 

Vi har idag två personer 

som hjälper till, mot 

ersättning, att lösa 

enklare el-underhåll. 

Dessa känner att de varit 

detta länge, och att nya 

personer nu gärna få ta 

över. 

Stora arbeten tar vi in 

anbud på. 

 

Vintertider – Halka tider 

Glöm inte att du som 

husägare ansvarar för 

snöskottning runt ditt hus. 

 

 

Hemsida. 

Vi i styrelsen försöker 

lägga ut mer info via 

hemsidan.. 

Saknar du något? 

kontakta Styrelsen 
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