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Stambytet  
Med reservation för ev kommande 

covidrestriktioner planeras för möten 

mellan BMG och boende, port för port.  
 

För port 46A blir första mötet den 10 

december kl 08.00 – 09.00 i lokalen JEV 42 

eller via Teams. 
 

Nedanstående information har sänts ut från 

BMG via mail till boende i port 46A.  
10/12 kl. 8:00-9:00 hålls ett informationsmöte gällande stambytet. Vi 

kommer prata om hur arbetet var planerat att ske, vad som förorsakat 

problem och förseningar och hur diskussionen pågår för avslutande. 

Det kommer även att finnas möjlighet för frågor. 

Mötet hålls i styrelselokalen på Johan Enbergs väg 42. Det finns också 

möjlighet att delta digitalt via Teams, använd i sådant fall nedan länk 

för att ansluta till mötet. På grund av Covid-19 behöver vi veta i 

förhand hur många som har för avsikt att komma fysiskt till 

mötet. Vänligen meddela oss senast onsdagen den 8/12 om du 

deltar fysiskt. 

För boende i övriga portar kommer 

tidpunkter för möten efter jul.  
 

Det kommer inte att ske arbete under 

julhelgen.  Dock kommer det bara vara ett 

kort uppehåll under själva helgen. 
 

 Bredband och kabel-TV 
I månadsavgiften/hyra ingår anslutning av 
bredband samt kabel-TV: 

• Bredband 1000/1000 via Bredband2  

• Kabel-TV via Tele2 (fd ComHem)  
 

Julgranar efter jul 
Vänligen släng inte julgranar utanför huset 
eller i grovsoporna.   
Papper lämnas med fördel i återvinningen. 

 
 

Årets stämma genomfördes 24 

november 18-20 
Protokoll kommer att delas ut samt läggas 

upp på föreningens webb.   
 

Advent och tända ljus… 
Som varje år vill styrelsen påminna om 
vikten av att inte lämna tända stearinljus 
utan tillsyn. 
Det är också ett bra tillfälle att testa att 
brandvarnaren fungerar. 
 

Till slut – God Jul och Gott Nytt 

År! 

 

Kontakt eller synpunkter  
Bästa sättet att nå styrelsen eller någon i 

styrelsen är epost:  info@marskalken2.se  

 Då når du flera i styrelsen samtidigt och kan 

få snabbare svar. 

http://www.marskalken2.se/
http://www.marskalken2.se/

