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 2007-12-16 
Kabel-TV-nätet uppgraderat 
När denna utgåva av Samfällsnytt skrivs är 
uppgraderingen av kabel-TV-anläggningen i 
det närmaste klar. Efter många besvärligheter 
verkar ComHem med sin underentreprenör 
D&W Teknik äntligen bli klara lagom till jul. 
Många medlemmar har kanske inte märkt så 
mycket av problemen, men flera (däribland 
styrelsen) har inte varit nöjda med sättet som 
arbetet genomförts på. Tillgängligheten av 
kabel-TV verkar inte ha blivit speciellt störd av 
uppgraderingen, men montering av skåp på 
husväggarna och hängande kablar har stört 
många. Flera avbrott i arbetet har dessutom 
fördröjt slutförandet väldigt länge. Styrelsen 
hade gärna bidragit till att sprida mer 
information om vad som skulle hända bara vi 
själva hade fått ta del av den informationen.  
Nu är i alla fall alla nya tjänster tillgängliga för 
alla medlemmar i sektion 2.  
 
Vägar och gränder 
Vi har fått reda på att den utlovade asfalte-
ringen av vårt vägnät har blivit uppskjuten till 
2009. Kommunen beklagar att de tidigare har 
gett alltför optimistiska besked. Det gör vi 
också! 
  

Passagebelysning 
Nya passagebelysningar har satts upp i 
passagerna Knutbygränd 11-13 och Vätögränd 
12-14. 
 

                           
 
Rensning dagvattenbrunnar 
Efter sommaren gjordes den första rensningen 
av dagvattenbrunnarna någonsin i vårt område. 
Inga större problem noterades. 

Lekplatser  
Lekplatsen mellan Vidbogränd och Vallbygränd har 
fått en ny rutschkana under hösten. Det var ett 
behövligt tillskott eftersom de ursprungliga 
redskapen har monterats ner för länge sedan p.g.a. 
åldersskäl.  
Ibland behövs nyinvesteringar, men vi får inte 
glömma underhållet av de befintliga redskapen, och 
till det behövs frivilliga resurser. Det fungerar bra 
på många ställen, men det kunde vara bättre på 
andra. Vår- och höststädningarna är bra tillfällen att 
gemensamt utföra förbättringar och planera för 
framtiden. Varje lekplats/”säck” har en person ur 
styrelsen som kan samordna och göra mindre utlägg 
för sin ”säck” utan att det behöver godkännas av 
styrelsen. Större utgifter (>2000 kr) måste 
godkännas av styrelsen.   
 

Brandfara!  
Nu under helgerna kommer det att finnas många 
levande ljus i våra hus. Lämna dem inte obevakade! 
Alla bör ha minst två brandvarnare – en i varje del 
av huset. Kolla att de fortfarande fungerar! En bra 
regel är att byta batterier en gång om året, tex. till 
jul. Brandsläckare är en extra försäkring. 
 
Till nyinflyttade och andra som vill 
veta mer 
På samfällighetens hemsida www.skalby3sam.se 
finns mer information om vår samfällighet och 
annat som kan vara bra att veta för boende här.  
Informationen om vår samfällighet fylls successivt 
på. Vår webbmaster är Peter Mwaka. Den som är 
intresserad att medverka med information är 
välkommen att kontakta styrelsen eller maila till 
hemsidans brevlåda. 
E-post till styrelsen: styrelsen@skalby3sam.se 
Alla nyinflyttade blir automatiskt medlemmar i 
föreningen och för att styrelsen ska kunna veta vilka 
som bor i området bör nyinflyttade anmäla sig. 
Använd ovanstående e-postadress, ring 08-590 
88425 (Lennart Ramstedt, ordförande i föreningen) 
eller kontakta någon annan i styrelsen 
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Samfällighetens styrelse önskar alla medlemmar 
 

 
 

 

Nedanstående bild visar polisens inbrottsstatistik för Upplands Väsby. 
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Tendensen är neråtgående de senaste åren! 
Läs Polisens julbrev till Grannsamverkan - http://www.skalby3sam.se/Doc/Brev_till_GSMB.pdf 
 


