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så inte göra. Kontakta Telia för att få det reglerat. Är 
det någon som behöver hjälp? Lämna en faktura till 
styrelsen så kan vi försöka hjälpa er.

Försäkringar – du vet väl?

Visste du att skadedjursförsäkring liksom bostads-
rättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring! 
Så det behöver du inte betala extra för. 

Bästa julklappen?

Ekonomin är fortsatt så god att styrelsen har 
beslutat att ingen höjning av avgiften behövs 
under 2018. Vi har med andra ord inte behövt 
höja avgiften sen inflyttningen för snart 10-år 
sedan.

Tioårsjubileum

Som tidigare nämnts ska vi såklart fira att vårt hus 
fyller 10 år under 2018. Vi har fått in anmälningar till 
festkommittén och skulle bli hemskt glada om vi fick 
med i alla fall en person till. Gärna av det manliga 
könet för jämlikhetens skull. 
Hör av dig till Ia Olsson, mail: iaolsson50@gmail.com 
eller mobil: 070-722 02 77

GlöGGminGleT

Det traditionsenliga glöggminglet andra advent 
samlade ett 25-tal goda glada grannar. Sorlet och 
skratten tyder verkligen på vilken härlig förening vi 
har tillsammans. Ett stort tack till Ia som fixade och 
Ulla F var behjälplig med glöggen.

Brandvarnare

Vintermörker och adventstider = 
många ljus! Glöm inte att kolla 
och eventuellt byta batterier i era 
brandvarnare. Kontrollera också 
att alla ljusen är släckta när ni 
lämnar lägenheten eller går och lägger er! 

Brandsläckare

Totalt 28 inköpta brandsläckare blev det 
till huset, brandfilt visade sig flera redan ha 
(bravo!) och för de som inte har och inte redan 
skaffat kan vi tipsa om att på Kjell & Co har de 
just nu väldigt bra pris.

tv, BredBand och Fast teleFoni

Du vet väl att i vår månadsavgift ingår ”Kollektivt 
trippel play”!? Det innebär att: 
• telefonabonnemanget för fast telefoni ingår (dock 
INTE själva samtalskostnaden) 
• ”kanalpaket stor” ingår med ca 55 kanaler och 
43 playtjänster med 1000-tals inspelade program, 
serier och filmer som du kan se när du vill. 
• Bredband ingår. Vad gäller bredbandshastigheten 
som ingår i månadsavgift så är den: Telia Bredband 
50/8-100/10. Det innebär Nerströmshastighet 50 – 
100 Mbits/s. Uppströmshastighet 8 - 10Mbits/s.
Det har kommit till styrelsens kännedom att några 
ändå betalar för vissa av tjänsterna – det ska ni allt-

önskar Styrelsen

God Jul och
Gott Nytt år!


