
 
 

Extra informationsblad om ny TV-leverantör och nya soprum! 

 

 This letter contains important information regarding our private housing cooperative. 

If you need this information in english, please e-mail styrelsen@morbylund.se. 
 

Kära boende,  

Vänligen besök 

www.morbylund.se/boendeuppgifter för att 

lämna dina kontaktuppgifter till styrelsen. Du får 

således information som denna direkt i din 

mejlkorg och styrelsen vet var de ska vända sig i 

de fall då de behöver komma i kontakt med dig 

akut.  

 

Ny TV-leverantör 

Som vi redan nämnt i tidigare informationsblad 

har vår nuvarande TV-leverantör sagt upp avtalen 

med samtliga hus i Mörbylund och alla tre 

föreningar har tecknat ett nytt avtal med 

ComHem. Den 1/12-2020 påbörjar ComHem 

bytet och detta för att vi inte vill att våra boende 

ska stå utan TV kring jul. Det kan dock bli så att ni 

blir utan TV-signal i några dagar medan bytet 

sker, men ComHem gör vad de kan för att 

undvika detta.  

 

På grund av rådande situation med Covid-19 har 

arbetet blivit lite hackigt och vi har inte riktigt fått 

informationen i den ordning vi vill, så vi hoppas ni 

har överseende med att vi går ut med 

informationen så snart vi hinner efter att vi fått 

den. Håll koll på hemsidan och anmäl er till 

informationsbladen. 

 

I fredags fick flera av er returavier från Telenor, 

detta avser de tv-boxar ni har fått låna av dem. 

Det verkar som att de som hade de allra äldsta 

boxarna slipper returnera dessa, därför har inte 

alla boende fått returavier. Föreningens avtal 

med Telenor löper fram till årsskifet (31/12-2020) 

så boxarna ska returneras senast då.  

 

Samtliga boende som sedan sommaren 2019 

upplevt problem med TV eller som saknar signal 

kommer, enligt ComHem, få detta åtgärdat i 

samband med bytet. Detta gäller även de 

lägenheter på -2 som idag saknar TV-uttag - ni får 

det i samband med övergången till ComHem.  

 

I skrivande stund vet vi inte exakt vilken tillgång 

ComHems entreprenörer kommer behöva till 

våra lägenheter men så snart vi vet det kommer 

vi gå ut med mer information - främst via 

hemsidan och digitala informationsblad.  

 

Nya soprum 

Som många av er har märkt har vi fått ett 

välkomnat tillskott i form av ett nytt soprum på 

SV i port 11. Vi har länge varit i behov av 

ytterligare ett  soprum eftersom vi är många som 

delar på de befintliga rummen.  

 

Under flera år har styrelsen försökt göra 

förbättringar i soprummen för att kunna behålla 

möjligheten till sortering i huset. Utökning av 

ytterligare ett soprum är det sista steget i en rad 

olika steg för att förbättra sopsorteringen här i 

Mörbylund 11-15.  

 

Vi har nu förenklat sorteringen genom att 

dedikera hela rum till olika typer av sopor. Ett 

rum är enbart till för grovsopor, ett annat för 

kartong och ett tredje för plast, metall, batterier, 

små elektronik och annat mindre avfall.  

 

På andra sidan av detta informationsblad hittar ni 

en bild på hur de nya rummen ser ut och vad man 

får slänga i dem. Det är jätteviktigt att alla 
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fortsätter respektera att man måste sortera 

korrekt om man vill använda rummen.  

Inom kort kommer dörrarna till soprummen att 

snyggas till och det kommer bli väldigt tydligt var 

man slänger respektive sopor. Tills dess skickar vi 

med en enkel skiss över rummen och var man ska 

slänga vad för att minska problemen vi har idag 

med felsortering.  

 

Observera att om vi upplever att problemen med 

felsortering fortgår kommer vi behöva låsa 

rummen under vardagar och ha rummen öppna 

under helger med vakt. En fullkomligt onödig 

utgift för föreningen att ta på sig - så vänligen 

sortera rätt och om rummen är fulla: mejla 

styrelsen@morbylund.se så beställer vi en extra 

tömning.  

 

 

Tack🌹! 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta 

informationsbrev. Som vanligt är alla boende 

varmt välkomna att kontakta styrelsen med ett 

brev i brevlådan utanför port 13 eller ett 

e-postmeddelande till styrelsen@morbylund.se, 
ingen fråga är för dum för att ställas. 
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