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Höjning av avgifterna

Bredband

Efter genomgång av föreningens budget för år
2022 har styrelsen beslutat om en
avgiftshöjning med 1,5% från den 1 januari.

Uppgraderingen av vårt bredband är avklarad.
Nu har alla den nya hastigheten ca 500 / 500.
Behöver ni ny router kontakta Telenor.
Tel. 020-22 22 22. Detta är utan kostnad.

Laddstolpar för elbilar

Hemsida för Brf Sandslätt.

Fyra p-platser med möjlighet att ladda el-bilar
är nu iordningsställda på övre parkeringen.
För att administrera debitering mm har
föreningen tecknat avtal med Rexolution
Laddtjänst.
Vid intresse kontakta Peter för ytterligare
information. I startläget kommer kostnaden att
vara 100kr i månaden och den rörliga avgiften
3.50kr per kWh.

https://brfsandslatt.se
Tänk på vår hemsida där vi lägger ut
information löpande, som komplement till den
pappersinformation som delas ut till
medlemmarna.
Om någon vill skriva något i Sandslättsnytt så
hör gärna av Er till någon i styrelsen.

Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att ladda bilar med eldrift i garagen då
anläggningen ej är anpassad för detta och anslutning innebär brandrisk.

Trapphusrenoveringar
Två trapphus med korrosionsskador på
armeringen är nu ombyggda och klara.
Med anledning av dessa skador har vi nu låtit
besiktiga samtliga trapphus och noterat att
ytterligare ett antal kommer att behöva
åtgärdas framöver.

Hushålla med elen

Felanmälan till Telenor

Efter påpekande från boende, och med tanke
på miljön och de höga priserna på el, vädjar vi
om att undvika onödig elförbrukning,
belysning som brinner dygnet runt etc.
Under december månad är det givetvis
förståeligt att fler lampor lyser längre,
det är inte detta som åsyftas.

Alla fel gällande IP-telefoni bredband eller kabel-TV skall göras av var och en direkt till
Telenor tel: 020-222 222,
alla dagar 08.00 – 22.00.

Uppvärmning av inglasade balkonger är som
vi påpekat tidigare ej tillåtet.
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Fastighetsskötare:

HSB Förvaltning, Falkenberg

Peter Hulander
Mobil: 0708-82 49 11
E-post: .info@brfsandslatt.se

0771-101030

Felanmälan:
Felanmälan 07.00 – 16.00,
tel. 0708-824911 (Peter Hulander)

Efter kontorstid:
Kontakta någon i styrelsen

Telenor (Kundservice)
020-222 222 Alla dagar 08:00-22:00

Länsförsäkringar i Halland
035-15 10 00
Försäkringsnummer: 3021148

Anticimex
Samma nummer som till Länsförsäkring.

Styrelsen
Ordförande
Thomas Nord
0709 502816
Vice Ordf
Martina Falkehag/Kinn
0705 629599
Sekreterare
Bjarne Hansson
0707 365390

Ledamot
Eva Asplund
0702 114821
Repres.HSB
Jan Svensson
0708 824906
Revisor
Margot Halvarsson
0705 128420

Ledamot
Lasse Larsson
0731 510578

Vi tackar alla våra medlemmar för i år
och tillönskar en riktigt

God Jul och Gott Nytt År
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