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Från och med starten av kommande verksamhetsår, 2020/2021, kommer Vattenfall AB
att leverera förbruknings-elen till oss. Det betyder att vi har samma företag som tar hand
om fasta avgifter och förbrukningsavgifter samt dessutom registrerar inkomsterna från
laddningsstationerna. En enig styrelse beslutade detta på senaste mötet.
Com Hem låter meddela att från och med den 26 maj
går över till att sända digitalt. För dom som tog emot
den fria boxen när vi tecknade avtal med Com Hem
innebär det inga förändringar, men för Er som fortfarande tar emot TV-sändningarna
analogt krävs att Ni rekvirerar en box från Com Hem och ser till att er TV kan ta emot
digitala signaler.
Vår bastu är väldigt populär, vilket har fått till följd att
aggregatet slitits ut och ersätts med ett nytt som skall
ha större effekt och därmed förkorta uppvärmningstiden.
Det har däremot observerats att vissa användare inte bryr
sig om att göra rent efter sig, vare sig i motionsrum, bastu
eller duschrum.
Vi inväntar ett anbud från RBO om ny papp på samtliga tak, oavsett om vi senare bygger
på med solceller. Härom tvistar vi fortfarande, såväl inom
styrelsen som med RB. Oavsett om det blir solceller eller inte
så är nuvarande styrelse enig om att någon IMD = Individuell Mätning och Debitering
av elförbrukning inte är aktuell att införa.
Beträffande balkongerna har inget rapporterats, däremot har styrelsen krävt utförliga
preliminära kostnadsförslag på såväl nya större balkonger som renovering av befintliga.
Det förekommer då och då diverse kommentarer och kritik på Facebook
från medlemmar som väljer denna skvallermetod i stället för att rakryggat
kontakta styrelsemedlemmar när synpunkter vill framföras.
Varför inte maila I stället - stallet.oppeby@gmail.com - styrelsen kollar
regelbundet denna mailadress, eller per telefon till någon av styrelseledamöterna.
På så sätt kan eventuella klagomål noteras och tas med som punkt på agendan för
kommande styrelsemöten.
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