Priorn-Nytt juni 2020
Sommarfest
Styrelsen har beslutat att den årliga sommarfesten blir den 15 augusti i år, vi försöker att i
coronatider hitta en fungerande lösning. Vi återkommer med mer information.

ComHem digitala kanaler
ComHem informerar att de digitala tv-kanalerna är redan på plats och den 8 september 2020 utgår
de analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget. Detta innebär att ni som idag fortfarande
tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på era tv-apparater. Mer
information här: https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Grillning på gården
Det är sommar och många vill använda vår gård. Det finns gemensamma möbler ute på gården och
gemensamma grillar. De är fria att användas, om ni flyttar ihop många bord så ställs gärna tillbaka
dem på gården alla orkar inte bära. Har du lite större sällskap finns bord och bänkar att låna i källaren
under trappa B. Dessa ska återställas direkt efter användande. I det rummet finns också pappers- och
elektriska tändare. Ni får inte använda tändvätska till grillarna för allas trivsel.

Porttelefon
Det är problem med våra porttelefoner till och från. Vi är i kontakt med ansvarig firma men vet inte
när den kan vara åtgärdad. Det behövs inte att göra felanmälningar just nu eftersom problemen är
kända.

Bokbyte
I vårt samlingsrum finns numera en bokhylla, där kan du lämna böcker du läst och ta böcker du vill
läsa.

Sparkcyklar
Det är ofta hyrsparkcyklar ställs framför våra portar och på gångarna. Det är samma regler för
sparkcyklar som andra cyklar de ska stå i cykelställen. De slarviga parkeringarna är ett problem för
oss alla men framförallt för de medlemmar som har svårt att gå.

Aktivera dig
För att vår förening ska kunna sköta om vårt hus behövs medlemmar som vill bidra, om du är
intresserad att göra något för vår förening så kan du kontakta styrelsen@priorn.se
• Kontakta helst styrelsen via mejl: styrelsen@priorn.se
• Använd HSB-portalen för felanmälningar.
• Akuta anmälningar gör till HSB-kundtjänst 010-442 30 00, öppet dygnet runt.
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