Nyhetsbrev, december 2010
Trädgårds- och städhelg helt inställd

Underhållsplan och ekonomisk översikt

På grund av den sena avlövningen och den
enorma mängden snö så blev den tidigare
uppskjutna trädgårdshelgen helt inställd och
vi siktar på nya tag till våren.

Under hösten har styrelsen arbetat med att
ta fram en ekonomisk översiktsplan för att få
en överblick över hur vi skall finansiera
verksamheten de närmaste 10 åren.

Comhem
Sedan ett par månader tillbaka har vi
sportkanalen TV10 i vårt grundutbud från
Comhem och från och med den 19:e januari
så omformas TV400 till en ungdomskanal
och byter samtidigt namn till TV11. Denna
kanal ingår också i vårt grundutbud,
däremot så ersätter den MTV som kommer
att finnas kvar i det digitala utbudet för dig
som har en Comhem-box.
Bilinbrott
Vi ber er ha lite extra uppmärksamhet på era
bilar då en bil råkade ut för inbrott den 11
november på stora parkeringen. Sedan dess
har vi inte hört något, men ber er ändå hålla
lite extra koll.

Denna plan inkluderar alla planerade
underhåll som ska göras för den här
perioden och vi kommer att använda den
som underlag inför detta och kommande års
budgetar och samtidigt informera i korta
drag om den i de kommande nyhetsbreven.
Ny hemsida
Du har väl inte missat att vi har gjort om
hela föreningens sida från grunden? Nu är
den baserad på ett bloggverktyg som gör
det otroligt mycket lättare för oss att hålla
den uppdaterad, så kika in även mellan
nyhetsbladen för den senaste infon.
Här hittar du även information för dig som
ska sälja och som kan vara bra att ha i
kontakt med din mäklare!

Eluttag i carportarna
Strömuttagen i carportarna kan endast
användas till t.ex. städning och liknande,
motorvärmare får inte kopplas in här då
uttagen inte är dimensionerade för detta
och orsakar överbelastning vilket gör att
säkringarna och jordfelsbrytarna bryter
strömmen och carportarna blir strömlösa tills
vi kan byta säkringar igen.
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