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Bredbandsuppgradering
Goda nyheter för er som gillar att surfa
snabbt. Vi har omförhandlat avtalet med
Bredbandsbolaget och vi kommer att få
högre bandbredd för samma pris. Från 100
mbit/s (upp/ner hastighet) kommer vi nu att
utöka till 250/100 mbit/s. Argumentet var att
vi hade fått erbjudande av en annan
leverantör om 1GB/s, men riktigt så långt
ville Bredbandsbolaget inte sträcka sig.
Den högre bandbredden betyder att
boende kommer att få utskickad ny router
som klarar av den högre bandbredden,
gratis. Den gamla routern kommer troligtvis
att krävas tillbaka, så släng den inte. Det
bästa med det hela är att uppgraderingen
inte utgör någon extra kostnad.

Ny torktumlare
T5190 heter den nya tumlaren från
Electrolux i tvättstugan i hus 15. Den gamla
tumlaren hade fått så stora problem att
kostnaden för reparationen skulle överstiga
halva dess nuvarande värde, med trasigt
kontrollkort och lager, så vi köpte en ny och
lite större.
Ny LED-belysning i trapphusen
Nu har hus 17 fått sin första LED-belysning
i trapphuset (utrymningstrappan), dom
gamla armaturerna har plockats ner och
nya armaturer har monterats upp, i taket
denna gången för att minimera åverkan och
skador och att eventuellt spill inte hamnar i
eller bakom armaturen. Nu väntar hus 15
på samma åtgärd.

Renovering av hobbylokalen
Hobbylokalen i hus 15 har länge varit
eftersatt i både charm och funktion. Den
har dubblat som samlingslokal och lager,
men nu har det blivit dags att göra ett lyft.
Offerter är på gång och lokalen kommer att
renoveras.
Sortera bättre
Vi har en utmärkt miljögård och nära till
soprummen, så att sortera avfallet borde
inte vara något större problem. Därför är det
märkligt att detta ofta inte görs. T ex flaskor
och burkar ska inte slängas i brännbart. En
påminnelse till dig som inte ännu år 2017
förstår hur vi sorterar vårt avfall, fråga om
råd hur du ska göra. Det är mycket enkelt.
Att ställa soppåsen utanför lägenheten
Det är både ohygieniskt och allmänt
otrevligt för alla utom just dig att ställa
soporna utanför dörren. Du som gör det
vänligen sluta. När jag, som vicevärd, delar
ut detta brev till dig vill jag inte mötas av en
ihopknuten plastkasse på golvet bredvid din
dörr som stinker ner hela våningsplanet.
Platsen utanför din lägenhet är inte din, det
är allmän yta och tillhör föreningen. Tänk
även på att om du har en soppåse som
läcker, använd en extra påse eller bär ner
den i en hink till soprummet så det inte
droppar i hissen.
Entremattan som dörrkil
Dörrhållaren i hus 15 har plockats bort pga
missbruk, entren stod öppen ofta om
kvällarna. Nu använder någon entremattan
som kil istället. Gör inte så, obehöriga kan
komma in och inbrottsrisken ökar.
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Träffa styrelsen varje tisdag kl 19.00 till 20.00 i expeditionen Albyvägen 17, plan 1.

