
 
 
 
Hej!      22 dec 2020 
 
Du är medlem i Mariehemsgårds IT ekonomisk förening och jag som skriver till dig heter 
Mikael Nordström och är ordförande i föreningen sedan ungefär ett halvår. Vänligen läs 
igenom hela detta brev noggrant. Det innehåller följande viktiga informationspunkter: 
 

• Styrelsemedlemmar 
• Datum för årsmöte 
• Information och kallelser  
• Årsavgift  
• Datum för inbetalning av 2021 års faktura  
• Meddela försäljning av fastighet 
• Ny bredbandsleverantör och högre kapacitet 
• Support 
• Ny konverter installeras i er fastighet 
• Webbsida, e-post och facebook 
• Eget el-abonnemang 

 
1. Styrelsen består av: Mikael Nordström (ordförande), Sven Lingegård (kassör), Adrian 

Bengtson (sekreterare), Mats Näsman (ledamot), Henrik Johansson (suppleant), Christer 
Engde (suppleant). Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan, www.mariehem.net  
 

2. Årsmötet kommer att hållas den 16 mars kl 18:00 i Bräntbergsskolans matsal. Detta 
under förutsättning att Covid 19-restriktionerna är hävda. I annat fall kommer mötet att 
hållas digitalt och information om hur det kommer att gå till ges i slutet av februari via e-
post/hemsida/facebook.  
 

3. Observera att information, kallelser till årsmöten och liknande, i huvudsak kommer att 
ske via e-post, vår hemsida (www.mariehem.net) och facebook-gruppen 
(Mariehemsgårds IT-förening). Det är därför viktigt att du som ännu inte har meddelat 
oss en aktuell e-postadress gör det så snart som möjligt. Du kan maila din e-post-adress 
till mikael.nordstrom@me.com. Du behöver även ange ditt namn och postadress samt 
gärna också ditt telefonnummer. 
 

4. Årsavgiften består av två delar, en användaravgift på 2400 kr och en medlemsavgift på 
500 kr. Årsavgiften har under flera år varit 2900 kr men den kommer eventuellt att 
sänkas genom en minskning av användaravgiften. Beslut om och hur stor sänkning tas av 
styrelsen efter att bokslutet är klart. Vår förening kommer ha ett av Sveriges snabbaste 
internetuppkopplingar samtidigt som vi har bland de lägsta avgifterna! 
 

5. Fakturan för årsavgiften skickas ut i april och ska vara betald senast den sista maj. Den 
som står som ägare av fastigheten den 1 jan är betalningsskyldig för hela året. Vid 
försäljning av fastigheten får avgående och tillträdande fastighetsägare själva fördela 
årskostnaden så att det blir acceptabelt för båda parter.  



 
6. Vid försäljning av fastighet är det viktigt att informera föreningen (f.n. är det ordf. Mikael 

Nordström ni vänder er till) om att ni önskar utträde ur föreningen samt vem ny ägare är 
så att denne ges möjlighet att ansöka om medlemskap. Formellt kan utträde endast ske 
vid årsskifte och det är det som styr betalningsansvaret för årsavgiften. 
 

7. Under några månaders tid har vi förhandlat med olika internetleverantörer och vi har nu 
slutit avtal med Bahnhof. Det nya avtalet träder i kraft den 1 mars. Med ny leverantör 
och utrustning kommer vi få högre kapacitet/hastighet i vårt nät. Vi kommer att gå från 
100 mbit/s till 1000 mbit/s. Nya switchar och konvertrar kommer att ge oss pålitligare 
internetuppkoppling med färre avbrott.  
 

8. Om ni får problem med ert internet så finns det en felsökningsguide på vår hemsida 
(www.mariehem.net) som ni t.ex. kan använda en smartphone för att nå (om alltså ert 
internet i hemmet inte fungerar). Ni kan även få snabbt besked om det är ett fel som 
drabbat fler fastigheter än er genom att ställa en fråga i vår facebook-grupp. Det 
vanligaste felet är att konvertern (dosan på väggen i er fastighet) har gått sönder. Om ni 
gått igenom felsökningsguiden och det fortfarande inte fungerar så kan ni ringa eller 
maila till ordförande eller någon annan i styrelsen.  
 

9. Fiberkonvertern, den lilla dosan som sitter på väggen i er fastighet, kommer i samband 
med uppgraderingen av internet att bytas ut. Ni kommer få ett kort besök av en tekniker 
som installerar en ny dosa. Även av detta skäl är det viktigt att ni informerar föreningen 
om er e-postadress och telefonnummer så att vi på ett enkelt sätt kan boka tid med er.  
 

10. Föreningens hemsida hittar du på www.mariehem.net. Besök den gärna för att se vad 
den innehåller. Administratör för hemsidan är Adrian Bengtson. Obs! Om du använder en 
e-post som slutar med @mariehem.net är det viktigt att du mailar adrian@adagio.se 
som kommer ge information om eventuella problem som kan uppkomma med er e-post-
adress. Föreningen har en facebook-sida som ni hittar genom att söka på 
Mariehemsgårds IT-förening. Administratör för Facebook-sidan är Henrik Johansson. 
 

11. Föreningen har fram tills nu köpt el till våra switchar från en privatperson som bor nära 
vår internetnod. Nu har vi skaffat ett eget el-abonnemang, i samarbete med 
samfälligheten Örnklon, vilket minimerar risken för tillfälliga avbrott i elförsörjningen till 
våra switchar. Bytet till eget el-abonnemang skedde den 21 december. 

 
 
 
Hoppas att ni får alla får en riktigt God Jul och ett gott nytt år! 
 
Styrelsen  
Mikael, Sven, Adrian, Mats, Henrik och Christer 


