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Laddstolpar
Styrelsen har beslutat att installera i åtta st laddplatser för elbilar. Placeringen blir på parkeringsplatsen
framför Djurens Vänner. Vi räknar med att dessa platser ska vara i drift under våren. Kostnader och
upplägg för kösystem kommer att presenteras på vår hemsida.
Internet
Internethastigheten är nu uppgraderad från 100/100 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s. För att nyttja den nya
hastigheten fullt ut behöver du se till att all utrustning, från dator till vägguttag, är anpassat för 1000
Mbit/s. Hastigheten gäller för anslutning med nätverkskabel direkt i vägguttaget, med WiFi och äldre dator
blir hastigheten betydligt lägre.
Innetemperatur i lägenheter
Vi har justerat upp grundtemperaturen i alla lägenheter. Anledningen till att det varit kallt i en del
lägenheter är att systemet ska ta bort de värsta förbrukningstopparna, vilken det olyckligtvis gjorde nu när
det var som kallast utomhus. Nu har vi dock kalibrerat om systemet och justerat innetemperaturen.
Utrensning av lösöre i vinds- och källargångar
Allt lösöre som står i källar- och vindsgångar kommer att slängas inom två veckor. Vid den senaste
brandskyddsronden konstateras att föremål ställs i gångarna, vilket förhindrar framkomlighet. Cyklar,
sparkcyklar, vagnar, med mera ska förvaras i cykel- respektive vagnförråd. Föremål som står i trapphus ska
också omedelbart plockas bort.
Fett i avloppen
Tänk på att inte hälla matfett och stekflott direkt i vasken, det proppar igen avloppet och leder till stopp.
Torka av med hushållspapper eller häll i en flaska och lämna vid en miljöstation istället.
Odlingslådor
Under februari månad kommer en inventering av befintliga odlingslådor att göras. Innehavare av
odlingslådorna kommer bli kontaktade om fortsatt intresse. Besvarar man ej förfrågan kommer det
betraktas som att man inte vill ha kvar odlingslådan denna säsong och odlingslådan kommer erbjudas
vidare i kösystemet. Är man intresserad av en odlingslåda, kontakta styrelsen för information.
Containerhelger våren 2021
27-28/2
24-25/4
Böcker att läsa
I Mangelrum 4A finns massor av trevliga böcker som man kan hämta och läsa. Logga in och boka
mangelrum 4A för att öppna med din tag. Alla kan logga in samtidigt.
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