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Analoga tv-kanaler släcks 8 september

Vi installerade larm på våra fastigheters gaveldörrar tidigare. Orsaken var att vi hade ett flertal
inbrott i våra källare.

Den 8 september blir tv-utbudet helt digitalt i
våra fastigheter. Här kommer lite info om vad du
behöver göra.

Dörrlarmet går av om dörren står öppen eller om
man försöker låsa upp dörren med hjälp av
vredet (under skyddskåpa). Vanligaste orsaken
till att larmet går av är alltså att vi inte stänger
dörrarna efter oss ordentligt - eller inte alls.

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till
digital-tv. Gå in på comhem.se/digitalisering så
får du tips på hur du kan göra ändringen. Där
finns information på flera språk.
Några veckor innan de analoga kanalerna
stängs av, visas en rullande informationstext på
de analoga kanalerna. Om du ser den texten vet
du att du tittat analogt och behöver ändra till
digital-tv. Ser du ingen text är du redan digital
och behöver inte göra något alls. Om du ändå
vill dubbelkolla att du tittar digitalt söker du upp
ComHem-kanalen. Den visas bara digitalt och
ligger oftast på kanalplats 777.

Du stänger av larmet genom att trycka på
låsknappen till dörren. Då tystnar larmet direkt.
Larmen är endast lokala och går inte vidare till
en larmcentral.

Gaveldörrarna är låsta nattetid
Vi hade några inbrott i källarförråden tidigare i
våras. Därför bestämde styrelsen att låsa gaveldörrarna på nätterna, dvs. 23.00 - 07.00.
Då är dörrarna låsta utifrån. Det går förstås att
öppna dem inifrån och det gör du med låsknappen. Om man försöker låsa upp dörren med
dörrvredet (under plastkåpan) går larmet direkt.

Föreningsstämman 15 juni
På grund av covid var vår föreningsstämma
flyttad - både i tid och plats. Datumet sköts fram
och vi bytte lokal till Missionskyrkan på andra
sidan Husarvägen.
Det var inte lika många som kom och vi kunde
sprida ut oss ordentligt. Inom kort hittar du
protokollet från stämman på vår webb hackspetten.com

Gästparkeringen är avgiftsbelagd
Styrelsen har beslutat att avgiftsbelägga gästparkeringen från och med 1 juli. Nu kostar det 3 kr
per timme att parkera där. Avgiften gäller dygnet
runt och alla dagar i veckan.
Orsaken till att avgift införs är att gästparkeringen
under en lång tid har missbrukats och använts av
boende i området.

Vi önskar alla en fortsatt
fin sommar!
- styrelsen

Inget måndagsöppet i juli
I juli månad har vi inte måndagsöppet i föreningslokalen. Nästa gång vi har måndagsöppet är den
24 augusti 19.00-20.00. Mejla styrelsen på
info@hackspetten.com om du behöver hjälp
innan dess.
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