linnégatan 47-55

närhet och trivsel, januari
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• På årsstämman i december togs beslut om att gruppansluta föreningen till bredband. Styrelsen har
sedan dess än en gång varit i kontakt med Telenor och Comhem. Efter att jämfört de två avtalen har
styrelsen beslutat att Comhems erbjudande är det erbjudande som passar föreningen bäst och är
också det billigare alternativet. Vi siktar på avtalsstart från 1:a april. Mer information kommer.
• Nyckelsystemet närmar sig färdigställande. Utlämning av taggar och beställda Iloqnycklar med
integrerad tagg kommer preliminärt att ske i vecka 5 på fastighetsexpeditionen.
- Gamla nycklar kommer att få sina nya upplåsningsfunktioner uppdaterade genom att
medlemmarna för in sina iloqnycklar i en s.k. nyckeluppdaterare, som kommer att placeras utanför
fastighetsexp. Under en övergångsperiod kommer dock nycklar, som ej har uppdaterats, att
fungera i Iloqlåsen.
- Nya nycklar och taggar kommer att att vara programmerade för de nya funktionerna vid
utlämnandet.
Mer detaljerad information kommer att lämnas senare.
• Lina på fastighetsexpeditionen hälsar att det går bra att lämna meddelanden på telefonsvararen.
Hon lyssnar av telefonsvararen varje vardag. Telefonnumret är 031-245502.
• Vi har problem med matos i vissa delar av huset. Just nu pågår ett test i uppgång 51där vi stängt av
värmeväxlarna för återvinning av varmluften. Testet kan förhoppningsvis hjälpa oss att närmare
identifiera problemet vi har och därmed också förhoppningsvis förenkla för oss med att hitta en
lösning i framtiden.
• Våra trivselregler är uppdaterade och finns att läsa på hemsidan. Dom är också uppsatta under en
tid i trappuppgångarna.
• Det har hänt att föreningen inte fått betalt för uthyrning av uthyrningsrummen vi har. Vi kommer
därför att se över hur vi på enklaste sätt kan säkerställa att betalning skett innan nyckeln lämnas ut. Vi
återkommer med mer information då vi fastställt rutiner för detta.
• Slutligen så vill vi påminna om cyklarna en sista gång som nu tas bort ur förråden och från gården.

Nästa närhet och trivsel brev kommer efter styrelsemötet 19:e februari
Varma hälsningar, styrelsen.
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