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2016
Ingen avgiftshöjning 2016!
Ekonomin är fortsatt så god att styrelsen har beslutat att ingen höjning av avgiften behövs under 2016.
Vi har med andra ord inte behövt höja avgiften sen
inflyttning 2008.
Garaget
Ni som har P-plats i garaget ombedes att vid behov
sopa rent den från grus, sand och eventuella iskokor
och slänga gruset utanför dörren så att inte golvbrunnen blir fylld av grus och sand.
Störningar via porttelefonen
Det är flera av oss boende som fått oönskade
påringningar via porttelefonen nattetid. Därför håller
vi, med hjälp av Sjödalens, på att undersöka om den
går att stänga av mellan kl 22-07.

TV, bredband och telefoni
Du vet väl att i vår månadsavgift ingår ”Kollektivt
trippel play”. Vi har ”kanalpaket stor” med ca 55
kanaler och 43 playtjänster med 1000-tals inspelade program, serier och filmer som du kan se när
du vill. Vad gäller bredbandshastigheten som ingår
i månadsavgift så är den: Telia Bredband 100/100.
Det innebär Nerströmshastighet 50 - 100Mbits/s.
Uppströmshastighet 50 - 100Mbits/s.

Årsstämma 26 maj
I maj är det åter dags för årsstämma. Stämman
kommer att hållas i församlingshemmet Famnen på
Stopvägen onsdagen den 26 maj kl 18.30.
Motioner med underskrift ska senast den 10 mars
skriftligen läggas i föreningens brevlåda i entrén.
Alla som kommer bjuds på kaffe med dopp.

Vänliga hälsningar Styrelsen
Klotter
Vi som förening är ålagda av Stockholms läns landsting att klottersanera mot T-baneperrongen inom
24 timmar. Så, du som åker tunnelbana – om du ser
klotter på betongväggen mot p-däck och garage
samt stödmur vänligen kontakta Bengt Fahlström,
så ser han till att det åtgärdas. Tel: 070-878 83 37
mail: bengto.fahlstrom@gmail.com

Bra att komma ihåg!
Är dörren/porten stängd bakom mig?!
10/2 19.00-19:45 Mobila miljöstationen
10/3 Motioner till stämman ska vara inne
13/4 19.00 -19:45 Mobila miljöstationen
26/5 kl 18:30 BRF Årsstämma – Famnen
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