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Avisering och autogiro
SCB har nyligen skickat ut avierna för avgiften avseende januari, februari och mars 2004. De som hyr
p-plats har också som vanligt fått en kvartalshyra på en av avierna. Alla som nu betalar via autogiro
till Riksbyggen kommer därför att behöva avbryta denna överföring fr o m december (sista
autogireringen sker alltså i slutet av november avseende december månads avgift). I SBC:s utskick
framgår hur man skapar autogiro fortsättningsvis under 2004 till SBC.
Notera också att all eventuell felanmälan även fortsättningsvis skall ske via vår vicevärd Rolf Stanley.

Nya TV-kanaler
Sedan några månader finns ytterligare två kanaler i vårt kabel-TV-utbud:
TV4 Plus finns på kanalplats S8 med frekvens 154,25 MHz.
SVT 24 finns på kanalplats E9 med frekvens 203,25 MHz.
I bruksanvisningen till TV:n finns normalt sett information om hur man ställer in de nya kanalerna.
Frågor kring utbud eller teknik kan ställas till Canal Digital kundservice, tel 772 26 80 eller
www.canaldigital.se

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2004
Motioner till den ordinarie föreningsstämman i maj 2004 skall vara ordföranden, Lars-Åke
Hansson, BA 135, tillhanda senast den 31 januari 2004.

Snöröjning och sandning
Så har då vintern kommit till slut, trots att det länge såg ut som att blidvädret skulle stå sig. Precis som
förra vintern har vi anlitat Svensk Markservice att sköta om vårt område. De kommer att ploga om det
snöar 4 cm eller mer och de kommer att handskotta där plogen inte kommer åt och att sanda hela
området.
Om det skulle bli underkylt regn eller liknande så kommer de att sanda åt oss separat, utan snöröjning.
Om Markservice inte hunnit sanda så måste vi hjälpas åt med sandningen. I vinter har vi ytterligare
två gröna sandlådor på plats. Kontakta vicevärden om Du tycker att fler vi ska ha fler lådor
utplacerade.

Förra vintern halkade olyckligtvis en av våra boende mellan bilarna på parkeringsplatsen och skadade
sig. Notera att röjning av parkeringsytan ingår i ansvaret vid hyra av p-plats.
Den här vintern har vi införskaffat fyra snöskyfflar, en till varje punkthus och två till inre parkeringen
(placeras inne i sophuset). Skyfflarna är märkta med föreningens namn, men det är meningen att de
skall användas och att de därefter ska tillbaka till sin respektive plats. Kontakta vicevärden om Du
tycker vi behöver fler skyfflar eller andra snöverktyg.

Inbrott
Det var nyligen inbrott i en lägenhet i låghuslängan mot Pumphusvägen. Vår grannsamverkansgrupp
kommer nu att aktivera sitt arbete i samverkan med polisen. Vi behöver många krafter och om Du vill
medverka är Du välkommen att anmäla Dig till Sven Kinnander, B.A. 95, tel 655 84 61.
Vi kommer så småningom att ge tips om installation av olika typer av lås, galler, dörrkikare,
säkerhetsbrevlådor och annat stöldförebyggande för de som är intresserade. Märkpenna finns
tillgänglig hos vicevärden Rolf Stanley. Vi undersöker också med Solna stad möjligheten att få
belysning på Pumphusvägen.

Inför julhelgen
Om Du reser bort under helgerna så glöm inte att be någon granne att tömma brevlådan. Är du
borta länge kan det vara bra att skaffa en timer som kan tända och släcka viss belysning under
delar av dygnet.
När Du skottar framför Din dörr så är det bra om Du också hjälper grannen med samma sak,
speciellt om han/hon inte är hemma.
Var försiktig om Du har levande ljus tända. De flesta eldsvådor inträffar i december.
Se gärna efter att batterierna i brandvarnarna verkligen fungerar.
Vi kommer som vanligt att ha en container efter helgerna på den inre parkeringsplatsen.
God Jul och Gott Nytt År önskar
Styrelsen

