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Sagt & Gjort
Fiberinstallation
Alla hus kommer att bli klara innan årsskiftet
(förutsatt att man har släppt in/släpper in
installatörerna vid avisering), har ni inte fått
avisering redan kommer ni att få det i veckan.
Var NOGA med att titta i brevlådorna så att
lappen inte försvinner med all reklam som
kommer nu i jultider.
Frågor kring Telia
För frågor om aktivering av era tjänster, Telias
utbud, flytt av telefonnummer,
instruktionsböcker och liknande kan ni vända er
till Telias kundtjänst. På internet: www.telia.se,
via telefon: 90200, eller besöka deras butiker.
Närmsta butikerna är Skärholmen centrum eller
Kungens Kurva Shoppingcenter.
Vad ingår i Teliaanslutningen?
Inkluderade tjänster i de 150:- som ni ser
specificerade sparat på er avi för januari och
framåt är:
- Bredband 100/100mbit (router ingår)
- Digital-TV lagom (1 box ingår, ni kan köpa
ytterligare 3 boxar och titta på dessa kanaler
utan extra kostnad på totalt 4 TV-apparater).
- Hemtelefoni via bredband (har ni larm/
personlarm uppkopplat via telefonjacket tänk
på att bredbandstelefoni kräver ström).
Analog TV
För er som inte använder/önskar använda
digitalbox utan enbart vill titta på analog TV
fortsätter det självklart fungera precis som
tidigare med antennsladden direkt i TV:n från
antennuttaget i väggen. Övergången från Com
Hems analoga utbud till Telias analoga utbud
kommer att ske måndagen den 28:e december.
Har ni en äldre TV som inte söker upp nya
kanaler automatiskt kommer ni behöva göra en
kanalsökning. Hur man gör det på just er TVmodell står i instruktionsboken som följde med
när ni köpte den.

Sammanfattning från infomötet
- Värmen, trots uppgraderingar av
undercentraler och förbättringar återstår
problem med att uppnå jämn temperatur på
lagom nivå i några trappuppgångar. Vi arbetar
med HSB och en extern firma för att lösa
detta.
- Familjebastun håller på att renoveras och
öppnar inom kort igen.
- Sopsortering av matavfall är igång. Matavfallet
blir till naturgas. Vidare slipper föreningen en
höjning av sopavgiften på 120000:- per år
genom att sortera matavfall.
- Var noga med att lägga alla sopor i luckorna,
gäller även era barn som går ut med soporna.
Speciellt viktigt nu under vintern för att
minimera risken för skadedjur.
- Målning av fönster avslutad för i år,
resterande fönster målas nästa säsong.
- Renovering av tätskiktet på garage N är
slutförd. Några besiktningsanmärkningar
återstår att åtgärda.
- Brandsyn har utförts i området, föreningens
brandskyddsarbete godkändes under
inspektionen.
- Renovering av hissarna slutförs nästa år.
3 hissar återstår.
- Hyra för föreningens lokaler höjs med 50:från den 1:a januari 2016.
Föreningens webbsida
På http://brfmalarblick.se hittar ni uppdaterad
information om föreningen. Ni kan också söka
upp Brf Mälarblick på FaceBook för att få
uppdateringar.
Frågor
Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta
någon i styrelsen. Enklast på
styrelsen@brfmalarblick.se eller via webbsidan.
Telefonnummer finns anslagna i portarna.
Styrelsen önskar alla en god jul och ett riktigt
gott nytt år!
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