Låt portinformationen sitta kvar. Då kan även dina grannar läsa den.
Vill du ha ett eget exemplar så går det att skriva ut via hemsidan.
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Bredband ingår i månadsavgiften från den 1 augusti

Från och med den 1 augusti 2021 kommer bredband 250/250 från
Telenor att ingå i din månadsavgift. Man kommer även att kunna låna
en kostnadsfri höghastighetsrouter.
För dig som redan har Telenor kommer den enda skillnaden vara att du
inte längre behöver betala bredbandet själv, och att hastigheten ökar.
Om du har Com Hems bredband idag och istället vill gå över till
Telenors kostnadsfria bredband rekommenderar vi dig att redan nu
säga upp Com Hems bredband per den 1 september 2021 (d.v.s. en
månad efter att Telenors bredband driftsätts).
fiberuttag sitter i hallen
Mer information kommer när det närmar sig. Varken Telenor eller
styrelsen har någon mer information att ge ut i dagsläget.
VIKTIGT - Telenors fiberuttag sitter i hallen innanför din ytterdörr. Om du inte har ett
uttag från Telenor i din hall, hör snarast av dig till viceordforande@sjotungan.se eller
via post till styrelsens brevlåda utanför M104, så kommer Telenor kostnadsfritt ut
och installerar ett fiberuttag hos dig. Tack!

Problem efter vattenavstängning

När vattnet sätts på igen efter en vattenavstängning kan rost och galv inne
i rören släppa. Detta kan täppa igen silen längst ut på vattenkranen. Ni kan
kontrollera detta själva genom att skruva av silen och skölja rent.
Om detta inte hjälper och ni fortsätter att uppleva problem ska ni göra en
felanmälan till er fastighetsskötare via hemsidan.
Vid frågor, kontakta Michael Andersson på Wahlros Byggprojektledning via
telefon 076-349 79 07.

Motioner till stämman 2021

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast
onsdagen den 31 mars 2021. Motioner lämnas i brevlådan
Myggdalsvägen 102A, ingången till måndagsträffen.
Motionen ska vara undertecknad samt innehålla namn och adress.
Datum för stämman är 2 juni 2021. I år liksom i fjol kommer
stämman att hållas genom poströstning. Mer information om
stämman kommer senare.
/Styrelsen
Info om föreningen finns också på www.sjotungan.se

