Medlemsmöte
 Trapphusen ska hållas fria, inga barnvagnar, pulkor m.m. Läs Trollishandboken!
 Föreningen har ny städfirma för trapphusen.
 Nya entrémattor kommer. Vissa med logotype och vissa utan. Detta för att få en snyggare entré
samt bättre inomhusmiljö.
 Förbjudet att rasta hundar på gården. Hundar skall hållas kopplade.
 Man får aldrig störa grannar.
 Cyklar ska stå i cykelställ (inte bredvid) och inte i entréförråden (som är till för barnvagnar, rullator).
 Nytt internet/TV/telefoni kommer.
 2-årsbesiktningen kommer ske vecka 14. Mer info om det kommer via Järntorget.
 Föreningen kommer få ett nytt ”låssystem” till ytterdörrarna och garageporten. Garageporten
kommer fortfarande ha kvar sändarna för bilburna.
Gården
Gården kommer att få sig en genomgång/uppfräschning. Huvudsyftet är att utarbeta en gård som är
inbjudande för fler och som är lättskött. Växter, ljussättning, skötsel m.m. kommer ses över. Vill du vara
med och hjälpa till så ge dig tillkänna.
Felanmälan
Felanmälan av saker som är föreningens sker till Storholmen (företrädesvis genom
www.storholmendirekt.se). Felanmälningar/garantiärenden på medlemmens delar (ex. kyl, frys, spis,
tvättmaskin, golv, fönster, innerdörrar m.m.) sker genom att kontakta Järntorgets eftermarknad. Vid
osäkerhet så hör av er till oss i styrelsen.
Årsmötet
Är preliminärt bestämt till måndagen den 5 juni. Lämna era motioner i god tid innan stämman.
Internet / TV / telefoni
På baksidan.
/Christian Johannesson
/070-5551820

Internet / TV / telefoni
Vi kommer byta leverantör till Ownit, vi återkommer med exakta datum (speciellt för uppsägning av Com
Hem). Varje lägenhet kommer debiteras 288 kr/månad.
Detta ingår:
 700-1000/700-1000 internet
 Tv-abonnemang Flex
 Telefonabonnemang (exkl. samtalsavgifter) inkl. nummerpresentation, hemligt nummer m.m.
TV-kanaler som ingår i Flex. Av de valbara får man välja 8 stycken vilka kan ändras en gång / månad.

Ingår

Valbara kanaler

Tillägg (ett urval, Ownit):
C More Sport, Film & Serier – 479 kr/mån.
Viasat Premium – 469 kr/mån.
Hårddisk för att göra ”TV” inspelningsbar – 699 kr i engångskostnad.
Tvilling-abonnemang (exakt samma 34 kanaler som grund-abonnemanget) kostar 99 kr/mån (observera att
man måste köpa en TV-box för 899 kr första månaden).
Com Hem kommer att fortsätta leverera TV (SVT1, SVT2, TV4, TV6, SVT24, Barnkanalen, FOX,
Kunskapskanalen, Axess TV, SVT 1 HD & SVT 2 HD) vilket ingår i årsavgiften till föreningen. Om man vill ha
kvar Com Hem som TV, Internet och/eller telefoni-operatör kommer detta att gå, men man måste ändå
betala 288 kr till föreningen per månad samt avgiften till Com Hem.
Varje lägenhet kommer kunna ha två TV (en Ownit med 34 kanaler och en Com Hem med 11 kanaler) vilket
ingår i priset 288 kr/mån.
Ownit kommer att dra in en extra kabel i medieskåpet i varje lägenhet, det är inte möjligt att välja bort
denna installation.
Har ni frågor om just detta så ring gärna.
/Christian
/070-5551820

Filter
De filter som sitter bakom elementen i lägenheterna skall bytas varje år. Föreningen har köpt in dessa filter
och debiterar detta på respektive lägenhet. Det är viktigt att rätt filter används.
Filtret har en avskiljningsgrad på ca 98 %. Större partiklar som pollen, sporer och damm filtreras bort till
100 %. Vad beträffar avgaser och tobaksrök avskiljs merparten av de fasta partiklarna. Luktämnen i
gasform filtreras dock inte.
I samband med byte så vill vi påminna om att göra rent luckan under elementen, det samlas smuts där.
De gamla filtren slängs som brännbart avfall (i de grå sopnedkasten).
INSTRUKTIONER
På de flesta (inte alla) av elementen finns en lucka (röd pil) öppna denna, dra upp filtret och läs på vad det
står på etiketten under (röd ring). Det finns två olika filter så kolla varje element.

Föreningen har ett rabatterat pris på 72,25 kronor per filter.
Lägenhetsnummer: _______ (ex. 41203)
Antal filter F7-310: _______ stycken
Antal filter F7-210: _______ stycken
Tag med denna lapp och hämta dina filter i miljörummet fr.o.m. söndagen den 5 mars. För er som inte kan
komma till miljörummet under ordinarie tider, kontakta styrelsen så ordnar vi en tid för uthämtning.
/Christian
/070-5551820

