Extra Spoven-Nytt 2015
Nu när det är mörkt och ruggigt ute vill man helst sitta hemma och mysa.
Men i styrelsen lyser flitens lampa.
Mycket händer kring fiberinstallation just nu, där av detta utskick.
Avtalen som Ni tecknat med TEAB är underskrivna av dess VD och
kommer att returneras till Er. Med denna följer ett informationshäfte
gällande installation. Viktigt att ni läser igenom den då det finns vissa
åtaganden som måste genomföras från Er sida.
OM det inte finns tjäle i v.5 så beräknar Empower sätta igång med
arbetet. Så länge det inte är för mycket tjäle fortsätter de arbetet. Arbetet
hoppas vara klart senast midsommar i år.
Som ni förstår kommer det att under byggnationen uppstå försämrad
framkomlighet på vissa ställen i området. Det kan i vissa fall vara svårt
att ta sig fram till fastigheterna på grund av grävarbete. Vi hoppas att alla
har förståelse för detta och tänker på att det rör sig om en begränsad tid.
Vad det gäller parkeringarna så förutsätter vi att ni är extra noga med att
parkera på anvisade platser för att underlätta för grävarbetet.
Parkeringen vid pizzerian kommer att reserveras enbart för
entreprenörens uppställningsplats för utrustning. Ställer du dig där så
kommer du att hindra arbetet och om något skulle hända med ditt fordon
så kommer ingen att ersätta denna skada!
Du som fastighetsägare och entreprenören får komma överens om var på
fastigheten ingrävningen skall ske, men det är räknat på kortaste vägen
och vill någon att det läggs en omväg så får du som fastighetsägare betala
direkt till entreprenören för detta. Du som har kabel tv är ansvarig för att
märka ut för denna, likaså för el och dagvatten.

En karta över fiberdragningen är inlämnad till lantmäteriet och så snart
som den godkänts så kommer vi att lägga upp den på vår hemsida.
www.spoven.se
Jan Landgren, från etapp 1 kommer att vara styrelsens kontaktman
gällande fiber. Han kommer också att ansvara för kontakten med
entreprenören och TEAB.
Mycket mer information om området finns på vår hemsida, där kan du
även anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Följ oss också gärna på vår
Facebooksida. Det är det snabbaste sättet att få information om vad som
händer på vårt område.
Vänliga hälsningar från

Spovens Styrelse

Kalendarium för våren 2015
15 Januari Styrelsemöte
12 Februari Styrelsemöte
19 Mars Styrelsemöte
31 Mars Motioner inför årsstämman ska ha lämnats in
23 April Styrelsemöte
25 April Städdag (med efterföljande fest i lokalen)
19 Maj Årsstämma

Detta är preliminära datum och ändringar kan förekomma. Mer information kommer
genom kallelser och informationsblad.

