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Fiberuppkoppling till alla hushåll
Under året har styrelsen förhandlat med internetleverantörer med förhoppning om att
kunna erbjuda våra medlemmar en bonus i form av god bredbandsservice. Vi kan med glädje
meddela att vi nu har landat i ett avtal med Riksnet som ger alla våra hushåll bredband med
hastighet upp till 1000/1000 via fiberuttaget. Avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och då skall
även tjänsten kunna gå att nyttja. För våra medlemmar innebär detta ingen extra kostnad,
kostnaden ryms inom medlemsavgiften. Vi ser istället att många kan få ner sin
månadskostnad genom att avsluta sin nuvarande prenumeration på bredbandstjänster.
Med det sagt så är det vissa av våra hushåll som kan behöva lite service på sin utrustning för
att dra full nytta av denna tjänst. Det gäller de bostäder som i samband när vi anslöt oss till
fibernätet också fick ytterligare ett nätuttag monterat på annan plats i bostaden. Det extra
uttaget kan behöva underhåll. Vi hittar ingen dokumentation på vilka bostäder som erbjöds
denna lösning vid installation och behöver därför få in information om detta. Hör av dig till
styrelsen om du har ett extra nätverksuttag monterat i bostaden så kan vi boka in en
tekniker som kommer hit för service.
Vi byter parkeringsbolag
Vi är inte nöjda med hur bevakning av parkering har skötts av våran nuvarande leverantör
och har då slutit avtal med ett annat bolag. Från och med 1 januari 2020 blir det apcoa
parking som får utföra detta uppdrag åt oss. Vi ser fram emot ett gott samarbete med dem.
För våra medlemmar blir den största skillnaden att man efter 1 januari behöver använda
europarks app om man vill betala för gästparkering med mobilen. Men även kortbetalning i
automat kommer fortsatt att vara ett alternativ.
Målningen ligger efter tidsplan
Projektet med att måla om fasaderna ligger efter tidsplanen. Som det ser ut hinner vi inte i
mål med fasadmålningen den här säsongen. Arbetet är inte klart ännu och vi för samtal med
entreprenören om hur vi bäst kan gå vidare.
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Så ett frö om styrelsearbete
Det är inte för tidigt att fundera börja fundera över sitt intresse att delta i styrelsearbetet.
Man kan få mycket gjort med en god vilja att bidra. Har du dessutom erfarenhet av
styrelsearbete, fastigheter, ekonomi, el, trädgård, med mera, med mera så är det en
värdefull kompetens. Styrelsearbetet är mångsidigt och vi välkomnar alla med intresse. Hör
av dig till styrelsen för mer information.
På gång..
För att underlätta för oss alla att återvinna mer för vi samtal med SRV och letar lösningar för
att kunna samla in mer avfall här på plats. Vi vill få hit kärl för bland annat glas och metall
som annars kan vara båda klumpigt och kladdigt att släpa med sig till återvinningsstationen.
När och hur detta kan bli genomfört är för tidigt att säga och beror bland annat på vilken yta
vi vill avsätta för detta och hur stora volymer det handlar om.
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OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem.

