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Visst är det härligt med denna tid då vi kan sitta ute och grilla våra korvar, stekar eller flintastekar. Men det är ju bara så att alla tycket inte att det är så häftigt med denna grillrök. Sommarvärme och sol får flera av oss att plocka fram grillen, men med det, följer också ett ansvar. GRILLA
GÄRNA men ta hänsyn till dina grannar! Grillning med gasol eller el får ske på uteplatsen
(baksidan) och på balkongen. Det här är ett beslutet togs av medlemmarna på stämman år 2019.

Observera att kolgrillning inte är tillåtet.

Garage renovering på gång

Varning för stölder

Som ni säkert har sett så är det full aktivitet
runt våra garage, samtliga gavlar kommer att
bytas ut då de har gjort sitt åldersmässigt och på
taken läggs det ny plåt ovanpå den gamla.

Var vaksamma när det gäller våra parkeringar,
stölderna har ökat på bildelar såsom katalysatorer och partikelfilter då de är dyra och innehåller ädelmetaller som tjuvarna vill åt. Att ersätta ett partikelfilter kan uppgå till 20000kr.
Tjuvar blir allt fräckare, mitt på ljusa dagen kan
de slå till och det tar inte lång tid för dem att
stjäla det dom vill ha och sedan sticka därifrån.
Det är internationella brottsnätverk som ligger
bakom stölderna enligt polisen.
Det finns en del boende som
har blivit av med dessa bildelar
på vår boendeparkering.
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Viktig Information till dig som har analog tv / tjock tv
Com Hem planerade en övergång från analoga kanaler till helt digitala under våren
2020 men detta skjuts upp på grund av Coronaviruset (COVID-19) till den 8 september 2020. Efter sommaren blir TV-utbudet helt digitalt. Som en del av Com Hems
nya, modernare tv-erbjudande digitaliserar de nu tv-sändningarna till samtliga Com
Hem-hus. Senast då behöver du som tittar på analog-tv ha ändrat till
digital-TV, men du kan självklart göra det redan idag.
Flera veckor innan de analoga kanalerna utgår visas en rullande informationstext på
de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-TV. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar
du redan digitalt och behöver inte göra något.
Vad gör jag om min tv är för gammal?
Om du har en äldre tv eller en så kallad tjock-tv som inte klarar av digitala sändningar kan du
behöva byta till en nyare modell eller komplettera din tv med en digitalbox. Digitalboxen kopplar du enkelt in till din tv. Digitalboxen kan du beställa hos Com Hem.
Behöver du ytterligare hjälp att ändra till digital-TV?
Be någon om hjälp, oftast är allt som behövs en enkel inställning på tv-apparaten. Finns det en
snäll släkting eller en snäll granne som kan hjälpa till i hemmet. Om du har frågor kan du ringa
Com hems kundservice och få hjälp via talsvar eller handläggare på telefon: 90 222

Återvinningsstationen

Sandlådorna

De gröna containerna som har stått uppe på Där har all sand bytts ut mot ny sand och de leksaRönnbärsvägen är flyttad ner till idrottsker som var trasiga har/håller på att repareras.
platsens parkering av de som äger den.

Utflyktstips
Lillsjön - Örnässjöns naturreservat är ett fint friluftsområde som du kan besöka
med familjen. Där finns friluftsbad, motionsspår, discgolfbana med 18 hål och den
är gratis att spela på. Det finns stora gräsytor att ha picknick på samt flera grillplatser och ett utegym. Gillar du att fiska så finns det fiskekort att köpa hos Kungsängens sportfiskeklubb https://www.fiskekort.se/kungsangenssfk/

Stämman 2020
Föreningsstämman var planerad att hållas onsdagen den 24 Juni men kommer
pga. Covid-19 inte att kunna genomföras i aulan som är brukligt eftersom det
inte går att samlas mer än 50 personer enligt folkhälsomyndigheten.
Ni kommer att få information om hur årets stämma kommer
att gå till i er brevlåda/se anslag i trappuppgången.

