
Extra Informationbrev Augusti 2009

Vattenavst�ngning
YIT kommer att utf�ra byte av v�r v�rmev�xlare f�r fj�rrv�rmesystemet. Man kommer
�ven att byta cirkulationspump f�r varmvattnet. Detta kan ev. medf�ra kortare avbrott
av b�de kall och varmvattnet. Just nu tror man att jobbat kommer att genomf�ras n�gon
g�ng under perioden Ons 26/8 - Fre 28/8, dvs denna vecka. Jobbet kommer att ske
p� dagtid och vi kan tyv�rr inte precisera n�r under dessa 3 dagar vattnet kan komma
att st�ngas av. Ev. avbrott kommer dock att vara kortvariga.

G�rdsfest
L�rdagen den 29/8 klockan 16:00 kommer vi att ha en g�rdsfest. F�r detta har vi
hyrt in ett stort t�lt, 6x9 m. Alla i samf�lligheten �r v�lkomna. I �r har vi inga stora
planer runt detta utan var och en tar med sig mat och dryck. Tipsrunda f�r barnen
kommer att anordnas. Om m�jligt kommer vi �ven f�rs�ka l�na in ett antal bord och
stolar, men d� vi inte vet hur m�nga som kommer f�r man r�kna med att ev. �ven ta
med sig detta.

T�ltet kommer att resas fredagen den 28/8 klockan 19:00. Vi beh�ver ett antal
personer f�r att klara av detta, s� vi �r tacksamma f�r all hj�lp vi kan f�. Samling vid
pannrummet 19:00. T�ltet monteras ner p� s�ndagen den 30/8 klockan 14:00. �ven f�r
detta �nskar vi hj�lp.

Kontakta styrelsen om du har n�gra fr�gor. Antingen via email p�:
styrelsen@angbysamfallighet.se eller kontakta Mats Berglund F15 eller Jocke Bergquist
F18.
Till n�sta �r kommer vi utse en festkommit� om det �r s� att intresse finns f�r fortsatta
fester.

St�ddag
H�stens st�ddag planeras till l�rdagen den 10:e oktober. Troligtvis kommer det finnas
ett antal aktiviteter som kan utf�ras p� andra dagar om det �r n�gon som inte kan vara
med just denna dag. Mer information kommer senare.

ComHem kabel TV
Vi har f�tt indikationer p� att n�gra i samf�lligheten har upplevt st�rningar i kabel TV
systemet. Samf�lligheten har ett servicetavtal med ComHem som l�per ut 2012.
Upplever du problem eller st�rningar i TV utbudet s� skickar du mail
till styrelsen@angbysamfallighet.se eller kontaktar ordf�rande Mats Berglund F15,
(070-8753070) f�r samordning av felanm�lan.

Hemsidan och email
H�ll utkik p� hemsidan l�pande f�r aktuell info om vad som h�nder i f�reningen:
www.angbysamfallighet.se och gl�m inte att l�mna din mailadress till styrelsen s� att
du f�r information snabbt Ð om du inte har l�mnat din mailadress g�r det p�:
styrelsen@angbysamfallighet.se
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