
Nyhetsbrev augusti 2018 Se i webläsare.  

  

   

  

 

Inför hösten 

Hej  {name} på  Kaggetorpsvägen {surname}  

Nu är hösten på ingång och mörkret tätnar vill vi uppmana alla som 

har växter, buskar m.m. i anslutning till internbelysningen att klippa ner 

dessa. 

Det skall vara fritt minst 50 cm under och 1m runt lampan! Använd 

sunt förnuft och kontrollera så inget skymmer belysningen. Det är 

viktigt att belysningen kan tjäna sitt syfte. 

Styrelsen vill också informera om att samtliga armaturer numera är 

bytta. 

 

Vi ber er att kolla med din granne om dom fått DETTA 

Nyhetsbrev, om inte be dom gå in på hemsidan och anmäl sig för 
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att få detta. Se nedan länk. 

 

Vi i styrelsen önskar er alla en mysig höst! 

 

Anmälan till nyhetsbrevet  

     

  

 

Höststädning 

Höstens städvecka är förlagd till v42. Containrar är beställda 

och kommer finnas på de vanliga utställningsplatserna 

(vändplatserna 278 samt 126). 

Samfälligheten Fisktärnan är indelad i olika städområden som 

tillsammans hjälps åt att hålla sin del av området snyggt och 

i ordning. Samfälligheten har gemensamma städveckor, höst 

och vår, då containrar ställs ut för föreningens 

trädgårdsavfall. Mellan städveckorna har de flesta områden 

en del som löpande skall klippas eller skötas på annat vis 

detta brukar då rotera mellan de boende i städlaget, hur 

detta sker är olika i varje städlag ibland sker det genom att 

en nyckel lämnas runt eller en lista med turordning. 

(Kontrollera med dina grannar eller din städledare vad som 
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gäller i ditt städlag). Under Städveckorna är det städledaren 

som kallar till en gemensam städdag för hela laget och vem 

som är städledare brukar även det rotera, städledaren skall 

rapportera till styrelsen eller själv skriva in på hemsidan vem 

det är, detta för att medlem i städlaget skall veta vem de 

skall kontakta. 

Se över lekplatserna, det är många där det behövs rensas ogräs, 

målas, se över skruvar/muttrar. 

 

Aktuell städledare, städområdeskarta, samt lista med punkter som 

skall ses över hittar ni på hemsidan. Se nedan länk. 
 

Länk till info om städområde.  

     

  

 

Fel på bredbandet 

Vissa har upplevt problem med vårt bredband. 

Det har varit felanmält sedan ett antal veckor tillbaka och datum för att 

felet skall vara åtgärdat har flyttats fram ett antal gånger. 

Nu tror sig Comhem hittat felet efter mycket letande!!  
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Kabeln från ett förrådet till ett hus på Kaggetorpsvägen är kass och 

går inte att dra om. Måste gräva ca 5 m och borra oss in på vinden. 2 

man 1 dag. Fastighetsägaren till den drabbade fastigheten är inte 

hemms fören v35. 

Har du problem med bredbandet görs felanmälan vi länken nedan. 

Fiber är en punkt som nämns till och från samt varför inte vi ansluts 

m.m. men faktumet är att idag med vår redan dragna fiber, fiberkoax, 

så kan vi idag få en hastighet upp till 500 Mbit/s, men att uttaget i 

väggen inte är en RJ45 kontakt innebär inte att vi helt saknar fiber 

eller på något sätt saknar framtidsalternativ. Comhem har för en vecka 

sedan rullat ut 1200Mbit till 600 000 hushåll i Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Jönköping m.m där man även har uppdaterat infrastrukturen 

med den nya standarden Docsis 3.1 som möjliggör hastigheter upp till 

10 000Mbit/s via just fiberkoax! Att göra om infrastrukturen helt i 

området är inte gratis och det tror jag att gemene man är medveten 

om samt innebörden som istället hade omfattat en större klumpsumma 

för varje hushåll och vi har till dagens datum inte hittat en annan 

leverantör som är villig att kostnadsfritt dra om infrastrukturen och 

lägga optisk fiber så att man har ett nätverksuttag hemma istället för 

comhems fiberkoax uttag. Detta är bl.a kollat med Trollhättan energi. 

Om någon dock har andra uppgifter om att någon installerar 

infrastruktur gratis och kan erbjuda 100 Mbit/s för 125kr/månad så är 

ni varmt välkomna att kontakt styrelsen på styrelsen@fisktarnan.se.  
 

Felanmälan Comhem  

     

  

https://www.comhem.se/kundservice/felsokning


 

Asfaltering på området 

Nu har asfalteringsarbetet kommit igång. Vi har en långsiktig plan på 

vad och när olika delar kommer att asfalteras, enligt en 

prioriteringsordning som vi fått hjälp av Skanska att göra. 
 

Mer om asfalteringen  

     

  

 

Byte av belysning 

Vår hustomte är nu klar med byte av våra utebelysningar. 
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Lyser inte din lampa? Gör en felanmälan så fixar hustomten ny 

ljuskälla. 
 

Felanmälan  

     

  

Samfällighetsföreningen Fisktärnan. 
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