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Farthinder på Skräddaregårdsvägen
Efter många skrivelser till Kommunen har jag äntligen fått postitiva besked. När dom till våren
sätter ut de fartdämpande trafiköarna igen har dom lovat oss att placera en mellan
bussvändplatsen och Gaddenskolan. Detta gör att vi förhoppningsvis får en lugnare trafikrytm
på denna sträcka.

Varning! Var rädd om din fiber
Det är väl inte ofta jag själv kan figurera som ett varnande exempel inom Samfälligheten. Men
om ni är lika klantiga som jag så kan det stå er dyrt.
Jag lade in nytt golv i hallen och behövde därför kapa dörrlisterna längst ner. Eftersom den
inkommande fibern gick bakom dörrlisten vid entredörren blev ju följden att även fibern
kapades. Efter en vecka utan TV, telefon och Internet kom Telia och fick dra ny fiber från
huset till skåpet på gården. När fakturan kom till samfälligheten var den inledningsvis på
26 500 kr. Efter reklamation av mig lyckades jag få ner den till 6 500 kr. Men även det är
mycket pengar för en klantig hantverkare. Givetvis finns det ingen av er andra som har
tummen mitt i handen som jag men det kan ju vara bra att veta att man ska vara rädd om sin
fiber. Dock kanske en del av er har lika bra försäkringsbolag som jag som tar kostnaden. Så
slutligen blev det bara självrisken på 1 500 kr jag behövde betala. Tänk även på att vara rädd
om fibern som går utanför huset. Händer det något med den så är det ni själva som får bekosta
reparationen.

Utökat kanalutbud i vårt avtal med Telia
I det paket (Lagom) som alla har och som ingår i samfällighetsavgiften är det nu 40 kanaler
samt 20 playtjänster. Har man paketet Stor ingår 80 kanaler samt 44 playkanaler. Det senaste
nytillskottet är att vi numera har med Sportkanalen (Kanal 36) För att få med denna behöver
du starta om din TV-box genom att ta ur strömsladden i ca 20 sekunder). Från den 1 november
ska vi tydligen även få in HBO Nordic i vårt kanalutbud.

