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HÖSTSTÄDNING
Lördagen den 11 november mellan kl. 10.30 - ca 12.30 kommer en höststädning att hållas under ledning av Rolf
Karlsson. Samling kommer som vanligt att ske vid statyområdet. Då detta är ett bra tillfälle att lära känna grannar,
och samtidigt bidra till att vårt område blir än finare hoppas vi att så många som möjligt deltar.
"Trädgårdsgruppen" i styrelsen d.v.s. Marianne Lundberg, Maria Gimbro, Åsa Jordung och Karin Kristensson
mottar tacksamt synpunkter på hur vi kan förbättra våra planteringar m.m.
En container kommer att ställas ut några dagar i förväg där trädgårdsavfall kan slängas. I samband med
städningen kommer också städning i våra cykelförråd och cykelställ att ske. Alla omärkta cyklar o dyl kommer att
slängas. Hämta redan nu hos vicevärden Rolf Stanley adresslappar att märka era cyklar med. Efter städningen
kommer alla att få grillad korv med bröd och dryck. Ingen föranmälan behövs.
NY PORTKOD TILL HÖGHUSEN
Från och med den 29 september kommer portkoden att vara xxxx.
SOMMARVATTEN STÄNGS AV
Sommarvattnet kommer att stängas av den 16 oktober.
OMMÅLNING AV CYKELFÖRRÅDEN
Det är nu efter nästan 10 års tid dags att måla om alla cykelförråd samt sophuset vid inre parkeringen. Eftersom
visst trävirke till förrådsdörrarna måste bytas ut kommer firman "A-Service Trä & Metall AB" att måla och rusta
dörrarna i sin verkstad.
BREDBAND VIA BoNet "Instant Internet Now" (www.BoNet.se)
40 st valde att svara JA på intresseenkäten i augusti angående bredband. Ytterligare några har i efterhand också
uttryckt sitt intresse. IT-gruppen, som har utrett frågan under sommaren, förordade tidigare Telia men har vid ett
möte sent i augusti omprövat detta till förmån för BoNet (ägs av Riksbyggen) som erbjuder en liknande lösning.
Styrelsen har med bakgrund av bl a det stora bredbandsintresset och IT-gruppens rekommendation beslutat att
föreningen ska teckna ett bredbandsavtal med BoNet.
Tjänsten innebär i korthet:
· Anslutning till Internet med 2400 kbit/s (från hushållet 760 kbit/s) över vanliga telefonnätet
· En anslutningsavgift på 1275 kr och därefter en fast månadsavgift på 249 kr för de medlemmar som väljer
tjänsten. Inga trafikavgifter för Internet tillkommer
· Tekniken ADSL (samma som Telia) medger att man kan prata i telefon samtidigt som uppkoppling mot Internet
pågår
· I lägenheten ansluts en s.k. splitter och ett modem vid första telefonjacket · kostnadsfri felanmälan dygnet runt
· Varje hushåll får en egen fast IP-adress
· Bindningstiden är för hushåll ett år och därefter tre månaders uppsägningstid
· Bindningstiden är för föreningen ett år och därefter fyra månaders uppsägningstid · Föreningen debiteras en

anslutningsavgift på totalt ca 12 000 kr, inga månadsavgifter tillkommer.
BoNet kommer inom 45 arbetsdagar att påbörja installation för de som väljer att ansluta sig. Avgiften kommer att
läggas ovanpå den ordinarie månadsavgiften och administreras som vanligt av Riksbyggen.
Kontakta vicevärden för avtalsblanketter. De som uttryckt sitt intresse, via enkäten eller på annat sätt, kommer att
få/har fått blanketterna i sin brevlåda.
NYORDNING FÖR BESÖKSPARKERINGARNA
Besöksparkeringens p-mätare kommer att tas bort. Istället kommer det att vara 6 timmars fri besöksparkering på
de 2 platserna på den inre parkeringen samt på 2 platser på den yttre parkeringen. Skulle man behöva längre tid
för sina gäster så kan man få ett tillfälligt p-tillstånd av vicevärden som man kan lägga på instrumentpanelen.
Dessa tillstånd skall bara användas till gästernas bilar och inte till våra egna bilar. Alltså ingen långtidsparkering
med hjälp av dessa tillstånd.
VICEVÄRDEN INFORMERAR
Nu har vi ordnat till det i grovsoprummet på 175:an. Nu skall grovsopor, kartonger och wellpapp slängas i det
gamla grovsoprummet. Försök att lägga allt i kärlen som står där. Om ni har större saker som skall slängas, typ
gamla vitvaror, så finns återvinningsstationen i Brotorp, mitt emot bussgaraget på Enköpingsvägen.
När det gäller kartoner så måste Ni vika ihop dessa. Annars får vi betala per kubikmeter istället. Nu är kartoner
och wellpapp gratis för oss att lämna. I tidningsrummet skall det bara finnas tidningar. Där finns 4 st 660-liters
kärl. Tidningarna får inte ställas på golvet för då kan vi hindra hämtningen av våra hushållssopor. Försök att
efterleva detta.
Vidare så är det inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall som grovsopor. Tyvärr så har vi ingen bra plats för att han
någon kompost, men jag tar gärna emot förslag på plats. I samband med städdagen så kommer vi att ta hit en
container som vi kan slänga vårt trädgårdsavfall. Då kan Ni även passa på att kasta grovsopor i denna container.
Vänliga hälsningar /Rolf
VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?
För planeringens skull vill vi påminna Dig, om Du vill boka lägenheten för besökare, att Du gör det i god tid.
Kontakta vicevärden Rolf Stanley tel. 85 41 65 eller 070-624 82 58. Kostnad 200 kr per dygn och då ingår
parkeringsplats.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

