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Renovering av tappvattensystemet 

Tappvattenledningarna för kallt och varmt vatten i föreningens två hus uppvisar  
fortsatt ett flertal problem, inklusive vattenläckage. Dessa brister och fel  
påverkar boendet negativt, och upprepade reparationer innebär också ökade  
kostnader för föreningen. Styrelsen har under det senaste verksamhetsåret  
ägnat betydande tid åt att med experthjälp undersöka vad som bör och kan  
göras för att komma tillrätta med bristerna och problemen. Slutsatsen är att en 
samlad, ändamålsenlig och kostnadseffektiv renovering bör göras av hela 
tappvattensystemet.  
Under hösten kommer styrelsen därför att ge detaljerad information till alla  
medlemmar och boende om detta kommande projekt, som också kommer att  
behöva tas upp och beslutas om på extra föreningsstämma längre fram.  
Observera att renoveringen inte gäller avloppsledningarna, som är i bra skick 
 och inte behöver åtgärdas inom överskådlig framtid.  
 

Motioner till Årsstämman i höst 

Den årliga föreningsstämman ska i enlighet med stadgarna hållas senast den  
30 oktober 2020. Styrelsen kommer längre fram att informera om och kalla  
till föreningsstämman, senast två veckor före densamma.  
I enlighet med stadgarna ska eventuella motioner från medlem i  
föreningen vara inlämnade senast den sista augusti, vilket i år innebär  
måndagen den 31 augusti 2020. 
Motion bör i första hand insändas digitalt per e-post till adressen: 
kontoret@blakulla.net 
Motion kan också lämnas till styrelsen i pappersform i slutet kuvert i postboxen  
vid föreningens nya kontor/expedition, Hagalundsgatan 30 ÖK. 
Det ska på varje motion tydligt framgå motionsställarens namn och  
lägenhetsnummer samt datum för motionen. 
 

Byte av teve-leverantör 
 

Bytet av teve-leverantör från ELPA till ComHem sker den 31 juli 2020. 
Huvudorsaken till bytet är att vi härigenom minskar kostnaden för 
föreningen med 400 000 kr per år och samtidigt behåller ett likvärdigt 
grundutbud av kanaler för alla boende. Du som för närvarande har 
tilläggstjänster med ELPA eller Boxer behöver säga upp dessa eftersom 
man inte har tillgång till dem efter den 31 juli. ComHems utbud av 
tilläggstjänster kan du ta del av på företagets hemsida.   
Detta berör inte bredbandet. 
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