
 

                                        

 
Nyhetsbrevet anslås i porten, det lämnas ut i brevlådorna och kan laddas ned från www.treportaler.se 

 
Hej alla medlemmar, 

 
MOBILTELEFON 
Abonnemanget till styrelsens mobiltelefon avslutas. Använd brevlådan på Ringvägen, styrelsemail 
(styrelsen@treportaler.se) eller någon av kontakterna Du hittar på anslagstavlan i porten.  
 
STYRELSEN & HSB 
förlorar en av sina suppleanter eftersom Jonas Elamsson flyttar från föreningen. Föreningen och fastighetens 
underhåll beror av allas vårt engagemang. Anmäl Dig om du är intresserad av styrelsearbete. Det är ett bra 
sätt att få inblick i skötseln av Din fastighet (och Din investering). Har Du specialkunskap som är värdefull för 
föreningen eller fastigheten – bidra med den. Det behöver Du inte vara med i styrelsen för att göra. 
 
Eftersom vi är en HSB-förening har vi också fått med en representant från HSB på våra styrelsemöten. 
Tommie Furugård kommer att vara en bra kontaktyta mellan oss och HSB. Därifrån får vi bl.a. tillgång till 
fördelaktiga avtal och råd från fastighetsjurist eller annan sakkunnig personal. Läs mer på www.hsb.se 
 
TV COMHEM 
Vi har ett avtal med ComHem, www.comhem.com  om tv-kanaler och detta ingår i hyran. Tack vare vårt 
medlemskap i HSB har vi nu halverat den årliga kostnaden. Detta ingår: 

- Analogt utbud av 16 kanaler  - SVT1, SVT2, SVT24, Kunsk.kanalen, 3, 4, 4sport, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tv11, 
lokal-kanal och tv-ComHem. Kopplas in med antennkabel mellan tv:n och ”tre hål i väggen” 

- Digitala kanaler (tv-box krävs), 9 stycken – SVT1, SVT2, SVT24, Kunsk.kanalen, Barnkanalen, 4, 6 
Axess TV, TV-ComHem 

Support: Individuell rådgivning, ring kundservice 0771 550000, kundservice@comhem.com. Uppge BRF och 
att vi har gruppavtal genom HSB så kanske Du får bättre avtal på bredband, telefoni, digitalbox. 
 
Det går givetvis att välja vilken leverantör som helst av både tv, bredband och telefoni. Kontakta det bolag Du 
väljer så berättar de vad som krävs och hur det går till. 
 
GODKÄND RADONMÄTNING 
Vi har under hösten ställt ut en antal s.k. ”puckar” för att (som lagen förskriver) mäta radonhalten i fastigheten. 
Miljö- och Hälsonämnen har registrerat och stängt ärendet då våra mätvärden understiger gränsvärdena. 
 
GÅRDSSTÄDNING 
Tack alla som var med på gårdsstädningen! Grillen kom till användning en sista gång innan vintervilan. Snart 
blir det vinter med julgran, glögg och snöskottning… 
 

FRÅGOR?  KOMMENTARER! 
Gå inte och fundera över saker om fastigheten eller lägenheten. Kontakta styrelsen genom brevlådan på 
Ringvägen 112 eller skicka ett mail till styrelsen@treportaler.se.  
 
Styrelsen genom Cecilia   
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