Nyhetsbrev juni 2019
Sortering av matavfall
I den boendeenkät som genomfördes tidigare i år visade det sig att 50 % av de svarande var positiva
till att sortera sitt matavfall. Styrelsen har tagit fasta på detta och beslutat att införa matavfallssortering i föreningen. En särskild molok för matavfallet är beställd och kommer att vara på plats
förhoppningsvis under augusti. Den nya Moloken kommer att placeras bredvid den nuvarande
moloken på Kanalvägen.
Eftersom vi nu, genom matavfallssorteringen, gör en bra miljöinsats så kommer vi att ”sponsras” av
kommunen genom gratis tömning av matavfallsmoloken och dessutom en något lägre avgift totalt
för tömningen av de ”vanliga” sopmolokerna.
Både den nya och de gamla sopbehållarna kommer att förses med nya låsbara luckor. Inga nya
nycklar behövs utan öppning och låsning sker med lägenhetsnyckeln.
För matavfallet skall särskilda påsar av våtstarkt papper användas. Påsarna tillhandahålls utan
särskild kostnad. Det troliga är att avfallspåsarna kommer att finnas tillgängliga i källsorteringsrummet. Till detta återkommer vi.

Uppdateringen av vårt IT-nät
Under vecka 21 uppdaterade Com Hem vårt IT-nät. Viss förvirring uppstod då vi hade fått uppgift om
att switcharna i IT-rummet i hus 4 skulle bytas under tisdagen den 21 maj, men av någon anledning
kom bytet att ske på måndag den 20. Detta medförde viss olägenhet för en del av de boende, men
det hela togs dock med ro.
Bytet av mediaomvandlarna i lägenheterna gjordes på fredag den 24 maj. Teknikerna arbetade
snabbt och på fredag em hade omvandlarna bytts i 56 av våra 58 lägenheter. Teknikerna sa att de
aldrig tidigare varit med om att de kommit in i nästan alla lägenheter vid ett och samma tillfälle.
De bad oss därför framföra en eloge till föreningens medlemmar, som på ett så förtjänstfullt sätt
berett teknikerna tillträde till lägenheterna.

Nya medlemmar
Paret Öhrström, Näsbyvägen 10, har sålt sin lägenhet till paret Anton Waern och Olivia Nyman. De
flyttar in under augusti. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen.

Styrelsen i brf Näsby Kulle önskar medlemmarna
en trevlig midsommar och en riktigt skön sommar
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