
Välkommen! 
Nu är snart den härliga våren här och vi säger välkommen till ett nytt nummer 

av Häggennytt. Den här våren planerar vi inför både trädgårdsdag, cykelutren-

sning och traditionsenligt årsmöte. Dessutom har vi positiva nyheter att berätta 

om en ny bredbandslösning för huset, missa inte det! Tveka aldrig att höra av 

dig om det är några frågor eller om du har idéer på förbättringar.

 

Hälsningar

Styrelsen BRF Häggen

Bredband  ingår i avgi ften
Vi har förhandlat fram ett nytt gruppavtal med ComHem som innebär att alla 

boenden i Häggen kommer att få bredband 10 Mbit/s, utöver tv-sändningen som 

vi redan har. Detta innebär inte en avgiftshöjning, utan kommer ingå i den ordi-

narie månadsavgiften och gäller från maj månad. Mer info skickas ut av ComHem. 

För dig som redan har bredband via ComHem: Ditt nuvarande avtal går automa-

tiskt över till vårt gruppavtal och du behöver inte göra något. Har du en högre 

hastighet och/eller telefoni via ComHem faktureras det separat till dig.

Årsmöte
Årets årsmöte hålls den 8 maj 
kl 18. Separat kallelse kommer, men 
skriv gärna upp datumet redan nu. 
Efter årsmötet bjuds det på mat och 
dryck. 

Är du intresserad av att delta i 
styrelsearbetet får du gärna kontakta 
valberedningen, Linda Cronberg, lgh 
59 eller Lina Thörnquist, lgh 61.  

Trädgårdsdag, 
container och 
cyklar
Skriv upp lördagen den 20 april! 
Då har vi gemensam gårdsdag där vi 
tar fram utemöbler, rensar bort det 
sista från vintern och hjälps åt att 
göra gården fin. Vi ses kl 10 och när 
vi jobbat ett tag äter vi något tillsam-
mans. Ju fler vi är som hjälps åt, 
desto snabbare och roligare blir det! 

Från 17-29 april kommer vi att 
ha en container ståendes på gården, 
passa på att slänga och rensa ut. 

Tre veckor innan gårdsdagen kom-
mer vi att markera alla cyklar på 
gården och i källaren inför en utren-
sning. De cyklar som saknar ägare 
kommer att kastas på gårdsdagen.
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Bostadsrät ts f öreningen Häg gen

För dig som har en annan bredbandslever-

antör: Du kan givetvis ha kvar nuvarande 

lösning eller säga upp det och byta till det 

som kommer att ingå. Ny router får du 

kostnadsfritt.

För dig som vill ha en högre hastighet: Det 

är möjligt att uppgradera hastigheten och 

du står själv för mellankostnaden. Mer info 

kommer om detta. 

Vi hoppas att detta kommer att höja stand-

arden på vårt hus och bidra till ett bättre 

boende för oss alla! 


