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Rensning av ventilationer
Med start i vecka 12 kommer Hisingens Sotnings AB
att utföra rensning av ventilationer i våra hus. Det
innebär att de behöver komma åt samtliga ventiler. De
sitter i taket i bl.a. kök, badrum, tvättstuga och
klädkammare. De behöver även komma åt
värmepannan. Hisingen Sotnings AB lägger ut
information i brevlådorna med information om exakt
datum.

Viktigt att ni är hemma när de kommer eller lämnar
nyckel till en granne som kan hjälpa till att låsa upp.
Om ni inte kan lösa det så hör av er till styrelsen så
föröker vi att lösa det tillsammans.

Det finns nya filter till värmepannorna för er som inte
bytt värmepanna nyligen. Hör av er via Facebook eller
mail så klipper vi till så att ni kan komma och hämta.
Glöm inte att ta ut och rengör filtret med jämna
mellanrum. Värmepannan indikerar själv då det är
dags med koden A01.

Trafik
Nu när våren kommer är det fler och fler barn som är
ute och leker i området och springer och cyklar på
våra vägar. Tänk därför på att ta det försiktigt i
trafiken och att hastighetsbegränsningen i området är
max 10 km/h.

Bredband
Det har varit mycket diskussioner angående
bristande kvalitet på den bredbandstjänst vi köper
från Comhem. Vi har ett gruppavtal hos Comhem så
föreningen betalar knappt 200 kr per månad och
hushåll för Bredband, TV och telefoni och det ingår i
vår månadskostnad.

Eftersom det är Comhem-anslutningar som är
indragna i våra hus så är det svårt att byta leverantör
om vi inte installerar fiber och det är ingenting som
diskuteras inom föreningen i dagsläget.

Fortsätt att felanmäla direkt till Comhem om ni
upplever störningar. Om ni har ett gammalt modem
så kan ni kontakta Comhem och få det utbytt till ett
nyare, flera medlemmar har upplevt mindre
störningar efter modembyte.
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