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Ny vaktmästare med ny felanmälan
Från och med augusti har vi via Trennium en ny vaktmästare som heter Björn.
Felanmälan kan göras via telefon eller via e-post. Trygghetsjouren på kvällar
och helger fungerar som vanligt.
Felanmälan
Telefon: 040-44 23 79
E-post: fastighet.syd@trennium.se

Nytt städavtal, städning kommer ske på tisdagar.
Via Trennium har vi även fått en ny städerska som heter Beatrice. Städning av
trapphus, tvättutrymmen och toalett i källaren kommer att ske på tisdagar. En
gång om året sker även en storstädning av dessa utrymmen.

Många klagomål kring tvättstugebokning
Det har under en längre tid framförts klagomål på tvättstugebokningen och att
man anser att det inte fungerar tillfredsställande. Vi har tagit till oss era
klagomål och gått igenom historik och den information som finns kring
tvättstugebokningen. För att komma vidare i detta ärende har vi undersökt vilka
alternativ som skulle kunna leda till att situationen förbättras och de flesta
problemen elimineras.
- Man kan säga att det för närvarande finns tre tydliga alternativ:
1. Att behålla de handskrivna listorna (vilket inte fungerar)
2. Att sätta upp bokningstavlor med personliga låskolvar
3. Att införa digitala bokningspaneler till tvättstugorna, med möjlighet att
boka online

Gemensamt bredband
Dagens samhällsutveckling leder till att man som enskild brukare får större och
större behov av en snabb uppkoppling till Internet och diverse digitala tjänster
för att kunna ta del av utbudet. Vi har undersökt olika möjligheter och vad olika
aktörer har att erbjuda inom området.
Med gemensamt bredband i föreningen skulle alla lägenheter få en anslutning
och möjlighet till uppkoppling till en modern bredbandslösning med
tillvalsmöjligheter enligt egna önskemål, allt i enlighet med dagens krav på ett
modernt boende.
Gemensamhetslösningen är grunden för att få en bra lösning till en rimlig
kostnad. Kostnaden blir oftast långt under vad du skulle kunna få som enskild
abonnent för samma tjänst.

Extra stämma i oktober
Det är viktigt att Du kommer på extra stämman i oktober då skall vi ta ställning
till och besluta om:
”System för Tvättstugebokning” och ”Gemensamt Bredband”

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

