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Vår vicevärd Sixten Carlsson 
På grund av Sixtens ohälsa (Sixten är för närvarande inlagd på Borås sjukhus för 
undersökning) kommer vicevärdskapet tills vidare att delas mellan Henry Thor (0705-82 58 
55), Agne Bodin (0702-25 23 00) och Arne Hjelte (0736-84 10 29).  
Samtal till Sixten som har med vicevärdskapet undviks. 
Vi skickar ett Krya på Dig till Sixten från föreningen! 

Byte av fastighetscentraler 

Arbete pågår just nu med byte av fastighetscentralerna, dvs de centraler som styr och 
mäter strömförbrukningen i husets gemensamma delar som trapphus och källare. I samband 
med detta byte demonteras även den tidsstyrning som styr dörrarnas öppethållande.  
Medlemmar uppmärksammade olåsta dörrar dygnet runt, vilket inte är bra. 

Dörrarna låses helt fr.o.m. torsdagen den 21/6 

Vi bedömer att det ur säkerhetssynpunkt är bättre att dörrarna är låsta än olåsta dygnet 
runt, även om det kan upplevas obekvämt tills dess att porttelefonsystemet tas i bruk.  

Passagesystemet och porttelefonen 

Systemet är inte riktigt färdigt för att tas i bruk utan det kommer dröja till efter sommaren. Vi 
hade räknat med att det skulle vara färdigt under juni månad men svårigheten att nå ut med 
taggs och information om funktionen till samtliga medlemmar gjorde att vi fattade beslut om 
att vänta med driftsättning till efter semestern. Även postdistribution, tidningar och 
'blåljusverksamhet' (brandkår och ambulans) skall informeras. 

TV-distributionen 

Vi har kontakter med Netgear för att försöka hitta orsakerna till varför vi inte får PLC-
modulerna att fungera som det är tänkt. Senast i går hade vi en kontakt och fick information. 
Det konstiga är att det fungerar hos en del av våra medlemmar. Vi undersöker vidare för att 
komma fram till ett beslut hur vi skall göra för att det skall bli så bra som möjligt. 

Förlängt avtal med Sappa TV 
I avvaktan på det digitala systemet med Tele2 har vi förlängt vårt avtal med Sappa TV till 
och med 20120831. Det innebär att ingen kommer att bli utan TV, vilket inte vore så trevligt. 
Vi vill, för säkerhets skull, informera er om att vi i dagsläget inte betalar någonting till Tele2 
för TV-sändningen. Det gör vi först när vi fått det att fungera 100%-igt. 

Tele2 

Vi vill i sammanhanget påpeka att distributionen av bredband, TV, och i förekommande 
fall telefoni fram till bredbandsuttaget fungerar helt enligt vårt avtal med Tele2. Även det 
trådlösa bredbandet fungerar u.a. Det är distributionen av TV-signalen från gateway via 
elnätet till TV-boxen som vi inte får att fungera. 
 
 
 

 


