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Nytt avtal med ComHem
Föreningen har omförhandlat existerande
gruppavtal med ComHem som avser din
bredband/internetuppkoppling. Det innebär att
en högre hastighet kommer att levereras och
ingå i gruppavtalet. Det nya avtalet med
ComHem träder i kraft 1 januari 2019.
Aktivitet från dig:
För att få tillgång till den högre hastigheten, 250
Mbit, måste du kontakta ComHem;
Ring 0775-171720
Du bestämmer själv när och om du vill att avtalet
skall gälla.
Information om avtalet och ComHem
Du kan titta på en film på YouTube från
ComHem om du vill veta mer om affärsidén

https://youtu.be/Fjq6nPn8a_g	
  
ComHem har följande argument för den nya
uppkopplingen:
”- Bredband 250/100 (100-250 Mbit/s). Du kan
streama film och musik, spela onlinespel, göra
nedladdningar, skicka filer och ha flera datorer,
mobiler och spelkonsoler uppkopplade hemma
samtidigt.
- Trådlös router ingår för bredband och telefoni.”
Du kan även gå in på hemsidan ComHem och
kontrollera var du bäst placerar din routor för att
få högsta surfhastighet.
På föreningen hemsida - www.blavalen.se hittar du ännu mer information.
Inte ansluten till ComHem
Har du inte anslutit dig till ComHem, läs på
hemsidan hur du gör om du vill ansluta dig.

Entrén från Vegagatan
Arbetet kommer att påbörjas i slutet av januari.
Det kan naturligtvis bli så att trappan kommer att
stängas någon till några dagar när ”hålet” mot
Vegagatan skall tas upp.
Garageinfarter Vegagatan 17-19 och 23-27
Arbetet på återvinningsplatsen och
garageinfarten är nästan färdigt. Det återstår att
måla vid garageinfarterna, vilket görs i vår, och
koppla in belysning i trappräcket.
Styrelsen har påtalat att det fortfarande samlas
vatten på cementen vid återvinningsplatsen.
Även den bristfälliga tömningen av
återvinningskärlen har påtalats till fti. Det är bra
om också du ringer när kärl är överfullt.
Information om sortering
Du fick nyligen en information om hur mycket
återvinningsbart material som slängs, 77 %
varav ca 25 % är matavfall. Matavfall kommer att
börja samlas in under mars. Du kommer att få
mer information, planerat till vecka 8, om hur.
Dessutom kommer en informatör från Kretslopp
att ringa på dörren och prata om hur vi
gemensamt skall arbeta för att minska mängden
skräp och sortera mer. Det är helt nödvändigt för
miljön och det är också en ekonomisk vinst för
föreningen att sopmängden minskar.
Stopp i sopnedkastet
I grenröret vid NP 42 var det stopp på grund av
att frigolit slängts. Detta kostade förening flera
tusen kronor. Det är vars och ens ansvar att ta
hand om sina sopor på ett korrekt sätt.
Ny i föreningen?
Du hälsas välkommen och gå in på hemsidan så
hittar du ett välkomstbrev med praktiska tips.
Styrelsen Brf Blåvalen

