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1. Postboxarna har installerats. Nycklar (3st) till
boxarna läggs i de vanliga brevlådorna och
namnlappar kommer att sätts på boxarna inom
kort. Du som är 80 år eller äldre har möjlighet
att få din post direkt i dörren. Du måste själv
ansöka hos PostNord om den tjänsten. Om du
inte hört något från PostNord kontaktar du
dem antingen via epost: dan.rylander@postnord.com eller på
telefon 072-539 42 25 mellan 09.15 och 15.
2. Grovsop container och uppsamling av
miljöfarligt avfall kommer att finnas 11/10 kl
18-20 och 12/10–14/10 kl 12-15 vid Västra
Banvägen 22
3. I antennuttaget i lägenheten levereras 17
analoga och 6 digitala kanaler (DVB-C). Om
man önskar fler kanaler måste man kontakta
Telenor och teckna ett gratisabonnemang som
ger ytterligare kanaler från Bas-utbudet och en
digitalbox, utan kostnad. Inspelningsbar box,
CA-modul och/eller ytterligare kanaler kostar
extra. Som kund hos Telenor måste VÄND!
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all felanmälan göras till dom (020-222 222).
Föreningsvärd eller styrelse har tyvärr inte
möjlighet att ta emot enskilda felanmälningar,
eller hjälpa till med appar, ChromeCast/
AppleTV mm, men kan hänvisa till personer
som kan bistå mot ersättning.
4. När det gäller olika typer av frågor/krav, som
föreningen inte ska/kan ta hand om, från äldre
personer som bor i vår förening, och även från
deras anhöriga, så hänvisar vi till:
Anhörigstöd: Anette Lannebjer 540 811 11,
anette.lannebjer@osteraker.se
Föreningsvärden kan upplysa om ytterligare
kontaktpersoner hos kommunen.
5. Luftning av radiatorer är inte tillåten. Anmäl
till föreningsvärden om ni tycker att
radiatorerna för oväsen, så gör vi en
gemensam insats så småningom.
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