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GRÄVARBETEN FÖR NYA FIBERNÄTET
Arbetet med kanalisationen för vårt fibernät fortsätter. Arbetet med att
dra in kanalisationen till lägenheterna har påbörjats. Vi försöker få fram en
tidplan för när exakt respektive lägenhet blir berörd och återkommer så
snart vi vet mera.
I vissa fall behöver man dra kanalisationen via gräsmatta framför lägenheten. Entreprenören
försöker då återställa gräsmattan så långt det går men det är inte möjligt att återställa till
100%. Respektive lägenhetsinnehavare får i dessa fall stå för resterande återställandet av
gräsmattan till ursprungligt skick.
I de fall kanalisationen måste dras under en altan kommer den inte att grävas ner utan läggs
under altanen. Detta för att undvika att altanerna måste rivas. Ett antal brädor behöver
dock lossas på respektive altan för att komma åt.
INSTALLATION AV NY FIBERKONVERTER I LÄGENHETERNA
Under januari kommer den nya fiberkonvertern att installeras i varje lägenhet vilket innebär
att Telia behöver tillgång till våra lägenheter. De nya tv.boxarna och routrarna kommer
också att delas ut i samband med detta Håll utkik efter mer information om detta.
NYA EXPEDITIONSTIDER
Har du frågor till styrelsen är du hjärtligt välkommen till
föreningslokalen på gaveln till Ts 31. Vi har fått en enorm ökning i
antalet e-postmeddelanden så vi ser gärna att icke akuta ärenden
hanteras på expeditionstiden. Vi utökar också expeditionstiderna till helgfria måndagar
jämna veckor med start vecka 52. Tiden är som vanligt kl 19:00.
DET LACKAR MOT JUL
Under veckan skedde en incident där ett glömt ljus orsakade en, som tur var,
mindre brand. Som tur var hann ljuset släckas i tid så endast en del av bordet
hann börja brinna. Det har hänt vid minst två tillfällen tidigare, där ett ljus vid
adventstider glömts av. Vi vill därför påminna er om att inte lämna levande
ljus under uppsikt. Se gärna till att det finns brandvarnare i lägenheterna och att dessa
fungerar och har färska batterier.
En bra vana kan vara att kolla era brandvarnare nu i juletider.

Vi vill även passa på att göra reklam för batteriljus. Det finns många fina led-ljus att köpa.
Såsom LED-blockljus, vilka nästan ser ut som levande ljus.
För allas trevnad vill styrelsen be er tänka till ang. sophanteringen under helgdagarna! Så
långt det är möjligt ber vi er att gå till återvinningsstationen med
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Glas- och plåtförpackningar
Plast
Tidningar
Papp (julklappspapper)

Sophuset används enbart till matavfall och restsopor. Självklart lägger vi aldrig sopor eller
dylikt på golvet eller utanför om dörren inte fungerar. TACK!
När julgranarna har gjort sitt går det bra att bära ner dessa till den plats
där våra fastighetsskötare själva förvarar växtmaterial och också har en
container bakom vår garagelänga mot Qvisthallen. De hjälper oss köra
bort alla granar. Senast den 31/1 önskar vi ha granarna där ifall ni vill ha
hjälp med bortforsling av er gran.

VANLIGA FRÅGOR PÅ HEMSIDAN
På vår hemsida brfmasangen.se finns nu en sida med vanliga frågor och svar. Ta gärna en titt
där om det är något du undrar över. hemsidan har också en sökfunktion som man kan
använda för att hitta det man söker.

God Jul
Önskar Styrelsen

