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Reliningen snart klar

Snabbare bredband från årsskiftet

Nu är snart relingen av liggande stammar klar i
alla våra fastigheter. Den 20 december är alla
husen klara förutom de som ligger på Husarvägen (på båda gårdarna) som preliminärt blir
klara i januari.

Vid årsskiftet ändrar Bredbandsbolaget hastigheten i bredbandet till 250 Mbit/s för både uppladdning och nedladdning utan att höja priset.
Idag har vi 100 Mbit/s.
Det blir även billigare att köpa högre hastighet
individuellt eftersom priset på uppgradering till
500/500 Mbit/s sänks från 379 kr till 149 kr per
månad. Du som vill ha den högre hastigheten
betalar 150 kronor utöver vad gruppanslutningen
kostar. Du kan också uppgradera till 1000/1000
Mbit/s för 399 kronor i månaden.

Vi vill tacka er alla för förståelse med nyckelhantering och de speciella omständigheterna
när arbetet pågår. Allt har flutit fint och gått
snabbare än planerat
Kontakta styrelsen när du ska renovera!
Efter att reliningen har genomförts är det några
saker vi måste tänka på när vi utför renovering
och upprustning som inbegriper våra relinade
rör. Kontakta styrelsen så får du instruktioner för
hur vi ska hantera dessa arbeten:

Ny router. Du kontaktar själv Bredbandsbolaget
för att beställa ny router. Själva routern är gratis,
du betalar bara 96 kr för frakten. Beställ samtidigt en retursedel för din befintliga router så slipper du betala returfrakten.

• byte av golvbrunn
• inkoppling av nytt avloppsrör
• byte av golvmatta
• montage av ny anslutningspunkt mot

Glöm inte släcka ljusen när
du går hemifrån!
I december är det många som
har levande ljus hemma och det
är lätt att glömma släcka dom.

relinad ledning
Det är mycket viktigt att alla arbeten utförs
korrekt. Om ett relinat rör skadas finns det risk
för vattenskada. Det är också väldigt viktigt att
arbetet görs av en behörig installatör, annars
gäller inte garantier och försäkringar.

Ingen avgiftsförändring 2018
Styrelsen har beslutat att inte förändra avgiften för
2018. Avgiften för 2018 är alltså densamma som för
2017.

Larm på gaveldörrarna
Nu har vi installerat larm på våra gaveldörrar på
alla hus. Bakgrunden är alla källarinbrott som
avlöst varandra under hösten och vintern.
När du går ut via gaveldörrarna ska du öppna
med dörrknappen. Om du använder låsvredet
kommer larmet utlösas. Larmet kommer även
utlösas om dörren inte stängs ordentligt.
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