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Vad händer i huset
7/8 2017
Här kommer information från styrelsen vad som är på gång
Fönsterbyten
Vårt nya byggnadslov har ännu inte beviljats, så i sak finns inget nytt att berätta. Så fort
byggnadslov är klart och en ny tidplan är framarbetad återkommer vi med information till er.
Bredband och kabel tv
Styrelsen har nu förhandlat fram ett nytt avtal med Ownit gällande både bredband och Kabel
TV. Detta för att få en ny uppgraderad teknisk plattform.
Den nya tekniska plattformen för bredbandet kommer att innebära att våra medlemmar får
möjlighet att som tilläggstjänst välja upp till 1000/1000 Mbit/s bredband. Föreningen har
också framtida möjligheter att ansluta sig till IP-telefoni. Kostnaden för det vanliga
bredbandet kommer med denna nya lösning att bli 155 kronor/månad för våra medlemmar
När det gäller Kabel TV har vi förhandlat färdigt och vi kommer att övergå till ett Digitalt
utbud. Från och med den 1 september 2017 kommer Canal Digital Kabel TV att distribuera
kollektiv digital TV till föreningen. Vi kommer att distribuera kabel-tv boxar till alla
lägenheter. Dessa kommer att delas ut från styrelserummet i källaren. Vi beräknar att detta
kommer att ske i mitten av augusti. Det är viktigt att påpeka att kabel-tv boxarna tillhör
respektive lägenhet och inte hyresgäst eller medlem. När utflyttning/överlåtelse sker ska
boxen lämnas kvar i lägenheten annars kommer föreningen att debitera för boxen. Ett
separat informationsblad angående utbytet och vad som ingår kommer att delas ut.
Vattenläcka från altaner i vindslägenheterna
Vi har tidigare informerat att vi har läckage från terrasserna på översta våningen som måste
åtgärdas. Åtgärderna blir ganska omfattande och det kommer att bli en hög kostnad för
föreningen. Rivning och ombyggnad påbörjas nu i mitten av augusti. Vår entreprenör har
lovat att arbetet skall ske med så lite störningar för våra medlemmar som möjligt. Tidplanen
för arbetet är inte helt fastställt eftersom vi inte vet hur mycket som måste åtgärdas
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