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ComHem 
Några medlemmar i sektion 2 har den senaste 
tiden haft störningar av TV och bredband. Nu 
ska det vara åtgärdat, men tyvärr är ComHem 
inte alltid så snabb att utföra reparationerna. 
Det man kan göra som kund är att anmäla felet 
snarast hos ComHem och om flera grannar är 
drabbade måste alla anmäla felet. På det sättet 
kan man höja prioriteten. Om det ändå inte 
händer något kan vi från styrelsen försöka 
hjälpa till att eskalera ärendet. 
Trots allt är de flesta idag nöjda med kvaliteten 
och ComHem kommer den närmaste tiden att 
erbjuda de som vill ytterligare information om 
sitt utbud. 
  

Rensning av dagvattenbrunnar 
Entreprenören som rensade våra dagvatten-
brunnar har inte kunnat visa ett protokoll på 
vilka brunnar som åtgärdades. Därför bad 
styrelsen att de medlemmar som inte fått sin 
eller sina brunnar åtgärdade att meddela 
styrelsen detta. Totalt fick vi besked från 12 
medlemmar som saknade gulmarkering av 
någon brunn. Tyvärr är vi inte säkra på om det 
verkligen innebär att brunnen inte är rensad. 
Det finns exempel på omärkta brunnar som 
ändå är rensade.  
 
Fårhage i vår närhet 
Föreningens styrelse har på kort varsel fått ta 
ställning till om vi har något emot att en 
tillfällig fårhage anordnas i träddungen väster 
om daghemmet Spargrisen. Kommunen har 
tidigare använt får från en 4H-gård för att sköta 
gräsklippningen av flera områden inom 
kommunen. Meningen är att fåren ska komma 
på plats hos oss under juni månad. Det senaste 
styrelsemötet kom fram till att vi inte har något 
emot fåren i vår närhet. Hoppas övriga i 
föreningen håller med! 

                        

Lekplatser  
Lekplatsen mellan Vidbogränd och Vätögränd 
kommer under året att rustas upp bl.a. genom de 
boendes egen arbetsinsats. De åtgärder som planeras 
är att ersätta den befintliga lekstugan med en ny, 
förstärka sargen runt sandlådan och anskaffa ett 
kombinerat bord med bänkar. 
Vår- och höststädningarna är bra tillfällen att 
gemensamt utföra förbättringar och planera för 
framtiden. Varje lekplats/”säck” har en person ur 
styrelsen (se tidigare utskick eller webben) 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.   
 

Rättelse av årsmötesprotokoll 
I det distribuerade årsmötesprotokollets bilaga med 
valberedningens förslag angavs felaktigt Kjell 
Larsson som en av revisorerna. Rätt namn är Carl 
Olov Näsström. (Kjell Larsson har fram till i år varit 
en av föreningens revisorer under många år. Tack för 
lång och trogen tjänst!) 
 
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  
 
 
 

Styrelsen önskar alla en skön sommar! 
 

Bilagan till Polisens Sommarbrev finns på webben 


