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Hej!
Tack till alla som deltog vid glöggminglet den 15 december!
Här kommer en vinterhälsning från styrelsen med några korta informationspunkter.

Avgift 2020
Avgiften till föreningen kommer under första kvartalet att vara oförändrad. Dock kan det vid ett
senare tillfälle komma en avgiftshöjning enligt vår budget. Om det blir en avgiftshöjning så återkommer vi med mer information.

Nya medlemmar
Under hösten har det skett tre lägenhetsöverlåtelser så vi vill passa på att välkomna nya medlemmar i lägenhet 1105, 1206 och 1401!

Nytt avtal mellan Com Hem och TV4
Under en period har vi saknat TV 4 och några ytterligare kanaler eftersom de inte kommit överens med Com Hem som levererar TV hos oss. Under lördag 21 december slutfördes ett grundavtal mellan dessa så nu har TV 4 återkommit till föreningen, se ytterligare information i bifogat
utskick från Com Hem.

Förebygga brott
Nu när det är mörkt ute ökar risken för inbrott och därför vill vi återigen tipsa om några enkla
åtgärder för att minska risken för inbrott.

Tips när du reser bort
-

Meddela grannar att du kommer vara bortrest.
Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull.
Ha timer på lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest. Vidarekoppla eventuellt telefonen.
Undvik att skriva på sociala medier eller i din blogg att du är bortrest.

Ring 112 om du ser ett pågående brott eller behöver annan akut hjälp!
Om du vill tipsa polisen i ett icke akut ärende ringer du 114 14.

Testa din brandvarnare
I alla lägenheter finns det brandvarnare installerade. För att undvika att en eventuell brand sprider sig fyller brandvarnaren en viktig funktion. På sidan http://skyddadigmotbrand.se/ kan du
anmäla prenumeration på SMS-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren.
Övriga tips för att undvika en brand
-

Ha en handbrandsläckare tillgänglig.
Ha timer på t.ex. kaffebryggare, brödrost och strykjärn.
Släck levande ljus när du lämnar rummet och ställ dem inte i närheten av brännbara föremål.
Rengör köksfläkten regelbundet.
Dammsug bakom kylskåp och frys.
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Skrivelser eller frågor till styrelsen
Vi har möte en gång i månaden, nästa möte är den 12 januari. Om du har frågor eller skrivelser
till styrelsen ska dessa skickas in senast den sista, månaden innan för att de ska kunna tas upp
på kommande möte. Ärenden skickas till kontakt@thulepark2.se eller läggs i föreningens brevlåda vid postfacket.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
Stefan, Ann-Catrine, Franz-Michael, Jan, Jonna, Karin,
Mikael och Carin
Om du har några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av dig till oss. Vi nås lättast genom att skicka mail till kontakt@thulepark2.se eller genom att lämna en lapp i vår brevlåda vid
postfacken.
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