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Fiber, hur går det?
Avtalet med Comhem som gäller tom 31 januari.
Här kommer lite information om hur det går i området med fiberförhandlingar.
Vi har en bredbandsgrupp sammansatt av flera medlemmar med teknisk kompetens
där några även sitter med i styrelsen. De har skickat ut offerter till ett antal
leverantörer, av dessa har vi fått svar från Centralradio, ComHem, IP only,
Telenor/Ownit och Telia.
Efter en genomgång av samtliga svar så har bredbandsgruppen föreslagit och som
även godkänts av styrelsen i Fjällens samfällighet att gå vidare med Comhem. Det är
det bästa alternativet för oss i samfälligheten vad gäller kostnader och förtjänst av
hastighet mm.
Inom kort kommer det att komma ut mer beskrivande och fördjupad information om
valet av Comhem och de erbjudanden som vi kan göra med ett nytt avtal.
Om vi går in i ett nytt avtal med Comhem gör vi det på tre år som vi gjorde tidigare
2017, där varje fastighet tecknar avtal med Fjällens samfällighet.
Redan nu vill vi veta om du har problem med Comhems nät, TV eller telefon, svara
gärna med vändande mail, senast 25 november.

NY BELYSNING I OMRÅDET
Vi har bytt ut de flesta lamporna till led i våra armaturer inom området.

LEVERANSER TILL VÅRA FASTIGHETER
Till er som får hemleveranser se till att transportören förstår att det är gångvägar de
kör på och inga vanliga gator, här håller man krypfart.
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SOPTUNNOR
Vi vill påminna om att våra soptunnor skall placeras en meter från våra garageportar.
Placeras de för nära våra garageportar kommer sopbilen både förstöra våra
garageportar och hängrännor.
Det finns önskemål om att visa hänsyn när tunnan dras sent på kvällen eller natten.

NÅGRA PUNKTER:
• Nyanlagd gräsmatta har börjat ta sig vid Hasselnöt jämna
• Nu är syskongungan klar att använda vid lekparken
paranötsgränd, baksida av andra lokalen.
• Fartguppen i området kommer tas in senare innan snön
kommer.

Håll avstånd och var rädda om er!
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