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INFO BLAD
Gruppanslutningsavtal bredband
Avtalet med Bredbandsbolaget gäller från 1
februari. Medlemmen bestämmer själv om
han/hon vill använda ingen, båda eller enbart en
av tjänsterna bredband och telefoni. Från och
med april kommer en kostnad om 165:- läggas
på månadsavgiften för samtliga medlemmmar.
Medlemmar som redan i dag använder
fastighetens nät förs automatiskt över till det nya
avtalet. Medlemmar som inte tidigare har använt
fastighetens nätverk måste anmäla sig till
Bredbandsbolaget, 0770-777000. Under februari
bjuder Bredbandsbolaget på startavgiften.
Erbjudandet från Bredbandsbolaget har gått ut
till alla medlemmar och finns också på
föreningens hemsida, http://www.vestersol.net,
under information till de boende/bredband.

Sophantering
Sopbehållarna är ofta så fulla att locken inte går
att stänga när de skall tömmas. En mycket stor
del av innehållet är emellertid luft och annat är
sådant som bör lämnas på återvinningsplats. Vi
kan bli mycket bättre på att vika samman
tomkartonger innan de kastas och att fördela
soporna jämnt mellan de tre kärlen. Plåtburkar,
plastbehållare, glas, batterier, metallföremål och
stora kartonger skall lämnas till återvinning.

lämna påsar med returglas och annat som skall
återvinnas i förhoppning att de skall tas med vid
sophämtningen.
Sortera ut komposterbart avfall och lägg i den
mindre behållaren som är avsedd för det! Påsar
för komposterbart avfall finns under bänken vid
vattenhon i rummet utanför hobbyrummet i Bkällaren.
Returpapper läggs i de båda gröna behållarna
Närmaste återvinningsplats finns vid Södra
Viktoriagatan 41, nedför backen i Egnahemsvägens förlängning.

Lantmäteriets
lägenhetsbeteckningar
Alla lägenheter i Sverige har en unik beteckning i
Lantmäteriets register. Skatteverket har nyss gått
ut med en förfrågan om lägenhetsnummer till
alla boenden.
Dessa fyrsiffriga lägenhetsnummer finns i vår
förening anslagna i varje trappuppgång och vid
anslagstavlan utanför tvättstugan.
Inom föreningen kommer vi att fortsätta att
använda de gamla vanliga lägenhetsnumren, 129, som gäller i hela fastigheten.

Portkod dygnet runt
Låsningen av trappuppgångarna har ändrats så
att det går att använda portkod dygnet runt.

Ordning och reda

Sopor som sticker upp ovanför locken tas inte
med vid soptömning. Inte heller går det att
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Det slarvas med tvättiderna. För allas trevnad
inkräkta inte på någon annans tvättid!
De medlemmar som anmält sig som frivilliga till
snöröjning har gjort ett bra arbete i vinter men
påminns att fortsatt vara beredda de återstående
veckor de tilldelats. Glöm inte heller att lämna in
utskrivna tidsrapporter på utfört arbete till vår
kassör, Jan Axelsson.
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