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Vad händer i huset?
Här kommer information från styrelsen innan alla hinner gå på semester
Föreningsstämman 2017-05-18
Stämman hölls i Handelsbankens lokaler och samlade 11 av föreningens 29 bostadsrättshushåll.
Protokoll från mötet kommer att distribueras till alla samt läggas upp på föreningens hemsida
www.Inland3.se.
Föregående års resultat och balansräkning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsen har haft det konstituerande styrelsemötet. Där fastställdes styrelsens sammansättning
enligt följande:
Alfred Piepkow, ordförande tel. 0733-621171, alfred.piepkow@glocalnet.net
Ronny Madsen, ledamot tel. 0708-474606, ronny@inland3.se
Paulo Lopes, ledamot tel. 0706-685590, RPDSL@hotmail.com
Daniel Molin, suppleant tel. 0709-48 11 66, danielrmolin@gmail.com
På årsstämman uppdrogs det till styrelsen att komma med skriftlig information vad som är på gång i
vår bostadsrättsförening.
Fönsterbyten
Detta har varit en process som tyvärr har dragit ut på tiden eftersom vårt ursprungliga byggnadslov
avslogs av museinämnden med hänvisning till den gröna färg som vi valt. Detta avslag överklagades av
oss 2 gånger med hänvisning till den stora variation av gröna fönster som finns i staden. Vi fick då ett
förhandsbesked att om vi tonade ner färgen skulle bygglovet beviljas. Efter detta besked har vi fått
ytterligare besked om att endast vita fönster kommer att beviljas. Styrelsen har då beslutat att söka
ett nytt bygglov med rätt vita färg för fönsterna.
Detta är nu under process och styrelsen återkommer så snart denna är beviljad och en ny tidsplan
finns framme.
Bredband och kabel tv
Styrelsen håller på att förhandla fram ett nytt avtal med Ownit gällande både bredband och Kabel TV.
Detta för att få en ny uppgraderad teknisk plattform.
Den nya tekniska plattformen för bredbandet kommer att innebära att våra medlemmar får möjlighet
att som tilläggstjänst välja upp till 1000/1000 Mbit/s bredband. Föreningen har också framtida

möjligheter att ansluta sig till IP-telefoni. Kostnaden för det vanliga bredbandet kommer med denna
nya lösning att bli billigare för våra medlemmar
När det gäller Kabel TV förhandlar vi om att gå över från vårt analoga utbud till digital tv. Detta också
för att försäkra oss om att vi i framtiden skall kunna erbjuda bästa möjliga teknik för våra
medlemmar. Kostnaden för att gå över till digital tv från vårt analoga kommer att bli högre än idag,
men fördelarna med den nya tekniken överväger.
Så snart allt är färdigförhandlat kommer vi med information till er.
Vattenläcka från altaner i vindslägenheterna
Vi har tyvärr konstaterat att vi har läckage från terrasserna på översta våningen som måste åtgärdas.
Åtgärderna blir ganska omfattande och det kommer att bli en hög kostnad för föreningen.
Intresse för att aktivera sig i föreningen.
Styrelsen fick i uppdrag att gå ut med en enkät till medlemmarna för att fråga vad föreningen kan
göra för att få upp intresset att aktivera sig i föreningen.
Denna enkät kommer att distribueras inom kort.
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