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ComHem 

Under året har uppdateringarna av kabelnätet 

medfört en del problem för våra medlemmar. 

Nu var det dock länge sedan vi hörde om några 

större störningar så vi antar att det nu fungerar 

som det ska. Skulle man ändå ha problem är det 

bäst att vända sig direkt till ComHems 

kundtjänst på telefon 0771-55 00 00. 

 
 

Lekplatser 

Under sommaren har vi rustat upp lekplatsen 

mellan Vidbogränd och Vätögränd. Lekplatsen 

har bland annat fått tillskott av en helt ny 

lekstuga, som nu äntligen står på plats, samt ett 

bänkbord. Det återstår några småsaker att fixa 

och det kommer att åtgärdas till våren. 

 

 

Till nyinflyttade och andra som vill veta mer. 
Samfälligheten har en egen hemsida där man 

kan gå in och få information om samfälligheten, 

styrelsen och annat som kan vara bra att veta när 

man bor i området. Webmaster är Peter Mwaka. 

Vill man medverka med information går det bra 

att vända sig till styrelsen eller e-posta till 

hemsidans brevlåda. 

Nyinflyttade blir automatiskt medlemmar i 

samfälligheten och för att styrelsen ska veta 

vilka som bor i området bör nyinflyttade anmäla 

sig. Det går bra att skicka e-post eller kontakta 

vem som helst i styrelsen.  Telefonlista till 

styrelsens medlemmar finns på hemsidan.  

Adressen till hemsidan är www.skalby3sam.se 

och e-postadressen är styrelsen@skalby3sam.se 
 

 

Motioner till årsmötet 

Vi vill passa på att påminna er om att lämna in 

eventuella motioner senast i februari till årsmötet i 

mars nästa år. Vi vill också uppmana er att bevista 

årsmötet då det vi diskuterar där rör oss alla i 

området. 

 

Grannsamverkan 

Polisens julbrev om Grannsamverkan mot brott 

bifogas. Mer information om brottsförebyggande 

åtgärder finns på följande Internetadresser: 

http://www.samverkanmotbrott.nu 

http://www.stoldskyddsforeningen.se 

 

På vår egen hemsida finns också information från 

polisen om lås av typen ASSA Evo. Kontakta det 

egna försäkringsbolaget för att få reda på vilka 

villkor som gäller vid eventuellt inbrott. 

 

 

God jul och glöm inte ljusen! 

Slutligen vill vi påminna er om att inte glömma att 

släcka ljusen vi alla tänder nu i juletid och be er 

kontrollera era brandvarnare så att de fungerar som 

de ska. En brandvarnare är den billigaste och bästa 

livförsäkringen man kan skaffa sig. 
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