Extra Informationbrev Augusti 2009
Vattenavstngning
YIT kommer att utfra byte av vr vrmevxlare fr fjrrvrmesystemet. Man kommer
ven att byta cirkulationspump fr varmvattnet. Detta kan ev. medfra kortare avbrott
av bde kall och varmvattnet. Just nu tror man att jobbat kommer att genomfras ngon
gng under perioden Ons 26/8 - Fre 28/8, dvs denna vecka. Jobbet kommer att ske
p dagtid och vi kan tyvrr inte precisera nr under dessa 3 dagar vattnet kan komma
att stngas av. Ev. avbrott kommer dock att vara kortvariga.

Grdsfest
Lrdagen den 29/8 klockan 16:00 kommer vi att ha en grdsfest. Fr detta har vi
hyrt in ett stort tlt, 6x9 m. Alla i samflligheten r vlkomna. I r har vi inga stora
planer runt detta utan var och en tar med sig mat och dryck. Tipsrunda fr barnen
kommer att anordnas. Om mjligt kommer vi ven frska lna in ett antal bord och
stolar, men d vi inte vet hur mnga som kommer fr man rkna med att ev. ven ta
med sig detta.
Tltet kommer att resas fredagen den 28/8 klockan 19:00. Vi behver ett antal
personer fr att klara av detta, s vi r tacksamma fr all hjlp vi kan f. Samling vid
pannrummet 19:00. Tltet monteras ner p sndagen den 30/8 klockan 14:00. ven fr
detta nskar vi hjlp.
Kontakta styrelsen om du har ngra frgor. Antingen via email p:
styrelsen@angbysamfallighet.se eller kontakta Mats Berglund F15 eller Jocke Bergquist
F18.
Till nsta r kommer vi utse en festkommit om det r s att intresse finns fr fortsatta
fester.

Stddag
Hstens stddag planeras till lrdagen den 10:e oktober. Troligtvis kommer det finnas
ett antal aktiviteter som kan utfras p andra dagar om det r ngon som inte kan vara
med just denna dag. Mer information kommer senare.

ComHem kabel TV
Vi har ftt indikationer p att ngra i samflligheten har upplevt strningar i kabel TV
systemet. Samflligheten har ett servicetavtal med ComHem som lper ut 2012.
Upplever du problem eller strningar i TV utbudet s skickar du mail
till styrelsen@angbysamfallighet.se eller kontaktar ordfrande Mats Berglund F15,
(070-8753070) fr samordning av felanmlan.

Hemsidan och email
Hll utkik p hemsidan lpande fr aktuell info om vad som hnder i freningen:
www.angbysamfallighet.se och glm inte att lmna din mailadress till styrelsen s att
du fr information snabbt Ð om du inte har lmnat din mailadress gr det p:
styrelsen@angbysamfallighet.se
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