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Vestersol önskar God Jul!
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The winter is coming...
Det behövs fler som hjälper till och skottar snö - kan du ställa upp? (lön 150
kr/h)
Conrad sätter ihop ett schema där man alltid är två personer som hjälps åt
varje vecka. Hör av dig till Conrad med vilka veckor som du kan/inte kan så får
du mer info. conradnlauritsen@gmail.com
Det är viktigt att vi hjälps åt, annars måste vi köpa in denna tjänsten och det blir
då både dyrare och det kan ta tid innan de är på plats för att skotta.
... och God Jul och Gott Nytt År!

Idag kan vi se ett antal kanaler och
ärligt talat vet vi inte hur vi får de till
oss... För ett tag sedan försvann
kanalerna och då kunde vi inget

Alla måste ha fungerande
brandvarnare i sina lägenheter, så
testa så att din brandvarnare

göra eftersom vi inte betalar för
kanalerna.
Styrelsen tycker att föreningen bör
ha en egen säker lösning som vi har
kontroll över. Vestersol har redan ett
avtal med kollektivt bredband för

fungerar! Byt batterier vid behov.
Kom också ihåg att släcka ljusen då
ni lämnar rummet så att det inte sker
någon olycka.

WiFi och telefoni med
Bredbandsbolaget. Tanken är då att
vi kompletterar med bredbands TV
för alla till en kostnad av 99 kr per
lägenhet. Då ingår det även att vi får
snabbare internetuppkoppling.
Ytterligare ett argument för denna
lösning är att lägenheterna kan bli
mer attraktiva på marknaden.
Stadgan säger att styrelsen kan
fatta beslut om detta men vi vill
gärna få input från er medlemmar.
Så vad tycker du?
Här kan du se offerten från
Bredbandsbolaget.

Lämna din åsikt genom att
klicka här!
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