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Gruppavtal internet från den 1 oktober
I och med att tidigare avtal med Telia upphör under hösten kan nu det planerade
gruppavtalet för internet tecknas. Det nya gruppavtalet innebär att alla
lägenheter i föreningen ansluts till samma avtal med en leverantör, vilket ger ett
mycket längre pris för internet än vad som tidigare har varit möjligt. Det nya
gruppavtalet kommer att börja gälla från den 1 oktober, styrelsen vill därför
uppmana er att säga upp och avsluta era pågående internetavtal till den 1
oktober 2020. Mer information kommer framöver.
Bostadsrättstillägg måste läggas till i varje enskild hemförsäkring
senast den 1 juli
Här kommer en påminnelse om att lägga till bostadsrättstillägg till i era
respektive hemförsäkringar. Ni har tidigare fått information i era postfack och
genom anslag på entrédörrarna att styrelsen har tecknat en ny
fastighetsförsäkring. I denna försäkring ingår inte bostadsrättstillägg för varje
bostadsrätt i föreningen. Detta är därför något som varje bostadsrättsinnehavare
måste lägga till själv i den enskilda hemförsäkringen. Kontakta det bolag som ni
har er hemförsäkring hos och be att detta läggs till. Det nya bostadsrättstillägget
ska finnas för er bostadsrättslägenhet senast från den 1 juli.
Vattning på gården under sommaren
Boende som är hemma under sommaren uppmanas hjälpa till att vattna gårdens
växter, det finns numera en utplacerad nyckel till vattenutkastet.
Gården och grillar
Inför grillsäsongen ber vi er i styrelsen att visa varandra hänsyn och göra rent
grillarna efter användning.
Forts. nästa sida

Com Hems digitalisering av tv-utbudet 8 september
Com Hem avslutar de analoga sändningarna den 8 september 2020 och går då
över till att sända tv-kanalerna helt digitalt. De som tittar analogt idag behöver
ändra till digital-tv på sina tv-apparater. De som har en äldre tv kan behöva
skaffa en nyare, eller komplettera sin tv med en digital-box för att kunna se sina
kanaler. En rullande informationstext kommer att visas på de berörda kanalerna
för att uppmärksamma de boende om förändringen. Boende som inte får denna
informationstext tittar redan digitalt och behöver inte göra något. För ytterligare
information och förtydliganden kan ni gå in och läsa mer om detta på
comhem.se/digitalisering
Radonmätning klar
Styrelsen har fått resultatet efter utförd radonmätning och ingen av de uppmätta
lägenheterna hade ett mätvärde som översteg gränsvärdet på 200 Bq/m3.
Styrelsen vill åter igen tacka er boende som gav tillträde till era lägenheter, ni
kommer även att få ert resultat individuellt i postfacket.
Målning av entrédörrar
Underhåll och målning av samtliga entrédörrar kommer att ske.
Årsstämma genomförd utomhus
Årets stämma genomfördes utomhus detta år. Tack till er som deltog!
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Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går
också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41.

