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God Jul önskas alla Stackebackare!
OVK
Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som
genomfördes i våras resulterade i att 11 lägenheter fick
anmärkningar och måste åtgärda sin ventilation. Nu i
januari 2020 kommer sedan ventilationssystemet att
rensas, justeras och efterbesiktigas.
Vi återkommer med meddelade om när
ventilationskonsulten vill in i din lägenhet igen.

GEMENSAM EL
Det här projektet slirar lite i tid. Det skulle varit klart i
höstas. Vi väntar nu på att Vattenfall och Assemblin ska
komma överens om ett datum då de träffas här. Då ska
dels Vattenfall ska ta ner de gamla elmätarna, samtidigt
som Assemblin sätter upp de nya.
Därefter få vi alla en slutfaktura från Vattenfall (eller
annan leverantör om du har sådan), och så småningom
dyker det sedan upp en ny rad på månadsavgiften som
heter ”Elavgift”.

SOLCELLER
Nu är solcellerna installerade och elcentralen
full med nya burkar.

FIBERANSLUTNING TILL
FASTIGHETEN

Vi skickade tidigare ut en enkät om ”Anslutning
till fastigheten för TV, bredband och fast
Sedan en vecka tillbaka produceras nu el via
telefoni”. Vi utgick då från att Stackebacken inte
solcellerna även om årstiden inte är så
har fiberanslutning in i lägenheterna. Detta
produktiv. Men det ska bli spännande att följa utifrån uppgifter från Gästabudsstaden. Men
produktionen från solcellerna.
döm om vår förvåning när Gästabudsstaden
återkom under den tid enkäten var ute och
erkände att de givit oss fel uppgifter. Vi har visst
fiberanslutning in i alla lägenheterna. Så den
frågan är alltså löst.
Men den andra frågan i enkäten som handlar om
valfrihet kvarstår. Dvs ska föreningen bekosta (ca
87 000 kr/år) ComHems paket ”Digital-TV 8
favoriter till alla, eller ska vi säja upp avtalet för
att därmed kunna sänka månadsavgifterna med
sammanlagt motsvarande belopp. Samt att
därefter var och en ansluter sig till den operatör
för TV (av ca 15 tillgängliga) som man helst vill
ha.

Ny utrustning

Eftersom enkäten inkluderade frågan om fiber på
ett felaktigt sätt så blir resultatet inte riktigt
relevant. Vi måste helt enkelt ta om frågan från
början.

VAD HÄNDER UTE I VIDA VÄRLDEN?

Hela väggen full med ny utrustning

Ett nytt kontor- och shoppingcenter i Tel Aviv.
Inspirerat av staden Bauhausperiod under 1930
och 40-talet

