
Snart kommer ny kod för di  hus. 
Observera a  koden är främst ll för a  använ-
das för leveranser. Använd din tagg för passage. 
Ge inte ut koden ll folk du inte känner. 

 
Årsstämma 
Datum är sa  ll 18:e November. 
Då spridningen av deltavarianten av covid
-19 har ökat och vi vill garantera våra 
medlemmars säkerhet kommer vi även i 
år a  hålla en poststämma utan  fysisk 
plats. Deadline för mo oner ll stämman 
har passerats och inga mo oner har in-
kommit. 
 
Städdag 
Datum sa  ll 23:e Oktober. 
Vi fortsä er vara försik ga med tanke på 
smi orisker men genomför städdagen 
som vanligt med säkerhet i fokus. 
 
Passagesystem 
Systemet är igång och taggar har hämtats 
ut av de flesta. Lås på föreningens dörrar 
kommer bytas ut för a  öka säkerheten i 
föreningen. Om du inte redan lämnat in 
din förrådsnyckel ”xHN” i samband med 
a  du hämtade taggar så kan du fortsa  
lämna in dem i föreningens brevlåda på 
Hovstagränd 9. 
 
Tvä stuga 
Från och 19 September måste du ha tagg 
för a  kunna använda tvä stugan. 
Som några kanske märkt nu är a  tvä -
stugan är låst ll a  man kan boka tvä d 
2 gånger per 30 dagar. Föreningens regler  
för användning av grovtvä stugan är 2 
gånger per månad, behöver man tvä a 
mer än det får man tvä a hemma. 

Internetbokning av tvä stuga 
Internetbokningen är startad, för a  
kunna boka måste du först gå ner ll 
tvä bokningsskärmen och lägga på din 
tagg. Däre er fyller du i epost och lösen-
ord under inställningar. Komple  guide 
hur du gör finns på hemsidan under 
”vanliga frågor” och ”tvä stuga” 
 
Bytet ll Bahnhof 
Routrarna är nu utdelade ll de flesta och 
bredbandet är igång. Vad vi kan se har 
övergången fungerat väldigt bra. Vi vill 
bara påminna alla  som by  a  inte 
glömma säga upp si  comhem (tele2) 
abonnemang, även om man endast har 
det som digare varit gra s. E er 31 Ok-
tober börjar det kosta 439kr i månaden 
om man inte sagt upp det. Har du e  
snabbare bredband från tele2 så blir det 
300kr dyrare i månaden. 
Släng inte di  tele2 modem, troligen vill 
Tele2 a  du skickar llbaka den sen. 
 
Vill man av någon anledning fortsä a an-
vända en annan bredbandsleverantör får 
man självklart göra det, men man får då 
betala hela kostnaden för bredbandet 
själv. Oavse  om du vill använda bahnhof 
eller ej så levereras tjänsten ll din inter-
netkontakt i elskåpet. 
 
Felak ga adressval vid ak vering 
Det är flera medlemmar som valt fel bo-
stadsadress när de ak verat si  bred-
band, det kommer korrigeras löpande 
mot Bahnhof. Om du har valt fel adress 
kan det bli så a  du behöver ak vera om 
bredbandet när de a korrigeras. 
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Undrar du något? Besök hemsidan WWW.ANGSSATRA.SE 
English version is available on the web.  


