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Habo Ljung nyhetsbrev vecka 50, 2012

Hej, nu har vintern kommit på allvar med både snö och kyla.
Många av oss har säkert varit på Lucia idag och sett våra barn eller barnbarn uppträda.

Det är några saker som vi vill passa på att förmedla så här innan jul.

Innehåll i detta nyhetsbrev:
• Glögg nu på söndag  
• Nyinflyttade i området  
• Uppdatering av email-addresser  
• Internet – Bredband / Fiber  
• Brygginteckningar  
• Södra västkustvägen  
• Busslinje 132 - genom Habo Ljung  

Glögg nu på söndag kl 16.00

Traditionsenligt så samlas vi vid Synvillan (vid lekparken) för lite glögg och pepparkakor.
www.haboljungvillorna.se/Kalender/jul-glogg-2012

Nyinflyttade i området

Under sommaren och hösten så har ett par stycken (4?) fastigheter i området fått nya ägare.
Vi vill passa på att hälsa de nya ägarna välkomna till området. Vi hoppas att grannar gör det samma 
och samtidigt upplyser om Villaägareföreningen och våran hemsida: www.haboljungvillorna.se

Uppdatering av email-addresser

Vi har lagt märke till att några av de email-addresser som vi skickar ut nyhetsbreven till inte längre 
är giltiga. Kanske för att det är jobb-addresser och man bytt arbetsplats.
Vi vill därför uppmana alla att tänka på detta och meddela oss om man byter email-address, eller 
inte längre får våra utskick.

Internet – Bredband / Fiber

Jag har skapat en liten sektion på hemsidan om Bredband, som beskriver de alternavtiv som finns 
till förfogande idag.
Se: www.haboljungvillorna.se/bredband
Jag arbetar för att få Fiber till området, men för att det ska gå att genomföra till rimliga kostnader 
(~20.000) så krävs att flertalet av hushållen anmäler sig. Kanske kan vi göra delar av 
grävningsarbetet själva för att få ner konstnaderna.
Ett flertal artiklar har skrivits om Fiber-uppkoppling på sista tiden.
För de som är med i Villaägarnas Riksförbund var det flera sidor i senaste numret (November?)
Finns även en del på deras hemsida: (Länk finns under Bredband på våran hemsida).

http://www.haboljungvillorna.se/bredband
http://www.haboljungvillorna.se/Kalender/jul-glogg-2012
http://www.haboljungvillorna.se/


www.haboljungvillorna.se

Hastighetsbehovet dubbleras varje år.
Hemsidor blir allt tyngre med mer grafik och video-innehåll.
För några månader startade flera on-demand TV-tjänster som Netflix, HBO med flera som alla 
levererar filmer via bredbandet. Detta kallas 4:e generationens TV - där du kan bestämma när och 
var du vill se på film eller andra program.
För att detta ska fungera med bra bild och ljud-kvalitet ställs helt nya krav på ditt bredband.

Jag kommer föra diskussioner med Öppet Stadsnät / Lunds Energi när snön försvinner för att få 
fram ett mer konkret förslag på vad det kommer kosta att ansluta sig till deras Öppna Stadsnät, och 
vad vi kan göra själva för att minimera kostnaderna.

Brygginteckningar

Vi arbetar fortfarande på att få till Brygginteckningarna – och att korrigera de uppgifter 
som kommer att stå på skylten nere vid bryggan.
Den planerade skylten kommer vara i Rostfritt stål – med laser-gravyr – så det är viktigt att allt blir 
rätt från början, då det inte kommer gå att korrigera när skylten väl är gjord.
Alla privata Sponsorer finns nu också listade på hemsidan:
www.haboljungvillorna.se/bryggan/privata-sponsorer
Vänligen kontrollera dessa uppgifter ytterligare en sista gång.
Speciellt er med dubbla namn, så att detta blir enligt era önskemål.
Ser ni fel på grannars/vänners namn, så meddela dem eller mig direkt så vi kan få det rättat. 
Sista datum för korrigeringar är fredag den 21:a december. Därefter skickas uppgifterna vidare 
till skylttillverkaren.

Södra västkustvägen

Nyasfalterad och fin, men våran fina breddade väg uppfattas dessvärre som en motorväg av en del 
fordonsförare
Styrelsen har fortsatta diskussioner med kommunen om åtgärder för att få ner hastigheten och göra 
vägen tryggare.

Busslinje 132 - genom Habo Ljung

Som flera av er kanske har märkt så har Skånetrafiken dragit in våran norra hållplats ( i höjd med 
Lerbecks väg)
Detta har väckt protester bland flera av våra boende, då det för många har blivit långt att gå till den 
södra – som ligger söder om hela området.
Kanske kan vi få till stånd en mer centrerad hållplats i området.
Styrelsen kommer ta tag i detta ärende, men era kommentarer är hjärtligt välkomna.

Du kan läsa mer om kollektivtrafikändringarna på Lomma kommun.
Det har även skrivits en del i Sydsvenskan under de senaste dagarna.

Vi i styrelsen vill slutligen passa på att önska alla
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/gataparkochtrafik/kollektivtrafik.4.7a48a90b12c665dedb4800013897.html
http://www.haboljungvillorna.se/bryggan/privata-sponsorer
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