Vi i 10:an Augusti 2019

Detta brev innehåller nyheter och information för vår förening under hösten 2019. Också
en del tips, idéer och uppmaningar till våra medlemmar.

Krisplan för Riksbyggen fastigheter

Sätt aldrig ditt eget liv på spel om någon i din omgivning utsätts för hot, våld eller om det
uppstått brand. Ring istället 112 och tillkalla hjälp. Vid eventuella vattenskador i ditt eller
annans boende, stäng kranar, huvudavstängningar. Begränsa skadan så gott det går. Vid ev
brand så larma brandkår direkt. Påkalla andras uppmärksamhet, börja ev att evakuera. Vid
hot som t ex lägenhetsbråk, rån, ofredande mm, gå aldrig själv emellan utan tillkalla polis och
varna andra. Vi ska givetvis hjälpa till själva så mycket vi kan men utan risker.

El-laddning av bil i garage
Styrelsen har kännedom om att det förekommer laddning av el-bilar i våra garage. Vi utreder
nu möjligheterna att kunna ladda bilen. Laddstolpar tittar vi på möjligheten till. Under
denna utredning ber vi alla boende att INTE ladda bilen i garaget. Från 1/9 är detta ett
förbud på grund av ökad brandrisk i vanligt 240V uttag. Ny info kommer så fort som möjligt.

Gymmet
För kännedom så är motionscykeln i vårt gym nu i bruk igen så det är bara att cykla på. Nu
när det snart blir kallare ute så kommer många vilja nyttja gymmet. Tänk då på att avboka din
tid om du inte ska träna så andra får chansen.

TV via Telenor
Vi har fått en del frågor angående Kanal 5 i vårt TV-utbud. Denna kanal finns endast i HDformat. För detta krävs en HD-box till Er TV. Har man ingen sådan så ta kontakt med
Telenor så skickar dem den till Er kostnadsfritt.

Andrahandsupplåtelse
Riksbyggen har kommit ut med uppdaterad info angående andrahandsupplåtelse. Detta
finns att läsa om på startsidans länkar till höger. Klicka på länken ”upplåtelse i andra hand”
och läs mer där.
HÖR GÄRNA AV ER TILL OSS I STYRELSEN OM NI HAR NÅGRA FRÅGOR

