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Efter en ovanligt kall juniminad verkar sommaren iintligen vara hir pi allvar. Lagom till
semestrarna vill vi i styrelsen passa pi att informera lite om vad som iir pi g6ng i omrAdet.

Fiber
Den av minga efterliingtade fibern iir nu bestiilld och kommer att dras in i omridet under
senhosten, preliminiirt i mAnadsskiftet november/december. Vi har 2innu inte fatt nigot exakt
leveransdatum, men styrelsen kommer att iterkomma med mer information liingre fram. De
fastigheter som har abonnemang av olika slag som kommer att behdva sigas upp i samband
med indragningen av fibern uppmanas att se over sina avtal och kolla upp om de har linga
uppsiigningstider.

Niir fibern dras in kommer det att ingi tre uttag per fastighet. Vill nigot hus ha fler uttag si
kommer respektive fastighetsiigare att 1i sti for merkostnaden for de extra uttagen.
Styrelsens kontaktperson for fibern iir Richard Sundqvist (Mv 48). Till honom kan ni maila
alla eventuella frigor ni har som ror fibern. Richards mailadress zir richard rr sur4!c111.1 .

Injustering av vf,rmen
Till hosten kommer iiven injustering av vzirmen att gciras. Styrelsen har gett detta uppdrag till
QSEC. QSEC planerar att pibcirja beriikningarna i minadsskiftet augusti/september och sjlilva
arbetet med injusteringen Zir tiinkt att starta i minadsskiftet september/oktober.
Styrelsen har haft ett mcite med QSEC diir vi bl a frigade vad som kommer att hiinda om inte
alla fastigheter byter termostater i samband med injusteringen. Svaret blev att det inte
kommer att innebiira nigonting fdr flodet, men att det kan bli problem for just de fastigheter
som viiljer att inte byta termostater. Vi fick forklarat att en fastighet som inte byter termostater
inte kommer att kunna reglera vdrmen i sitt hus. Om fdreningen t ex har bestiimt att viirmen i
fastigheterna ska vara 22 grader si kommer denna fastighets v[rmekiillor alltid attvisa22
grader, oavsett 1.ttre omstiindigheter. Det kan alltse bli betydligt varmare an 22 grader i ett
rum diir man inte har bytt termostat di vtirmekiillan inte kommer att srinkas dven om man t ex
har mycket folk hemma eller har bide spis och ugn pi.
Fdreningens medlemmar kommer att fA kdpa termostater frin QSEC for 150 kr exkl. moms/st
och detta pris giiller dven om inte alla fastigheter viiljer att byta termostater. Det kommer att
finnas termostater for olika typer av element, si det spelar ingen roll om man har
originalelementen kvar eller har bytt till nyare element. Eftersom QSEC inte kan fakturera
privatpersoner kommer foreningen att ta kostnaden for termostaterna initialt och dZirefter ta
betalt av respektive fastighet. lnom kort kommer styrelsen att dela ut ett bestztllningsformuliir
diir varje fastighet fAr fylla i om man vill bestZilla nya termostater och i sidana fall hur minga
man vill kopa. Styrelsen liigger sedan bestiillningen till QSEC.

Facebookgrupp
Visste du att det nu finns det en sluten Facebookgrupp for de boende i Sirius
Samftillighetsforening? Gi in pi lr!t!r,-_t:LU,]irq!_bg91i,!_A11,!1_eLr!s_,sitflf:.rit!_r t.i!_r-gll_cl! och
ta del av information som ror omridet eller skriv gzirna nigonting sjiilv! Observera att detta rir
en sluten grLlpp" vilket innebrir att det bara iir de boende i omridet som kan ta del av det som
skrivs diir. Facebooksidan kommer att uppdateras kontinuerligt och sd sminingom kommer dr"r
att flnna all mojlig information diir. s6som kontaktlistan. infbrmation om flbern mm. Vi vill
ocksi piminna om att vi eiven har en fln hemsida 11*.-sir115L1'dZir du ocksi kan finna all
mdjlig information.

Omridet
Vi i styrelsen tycker att det ser viildigt fint ut i omridet och tycker att vi har en gArd som vi
kan vara mycket stolta cjver. Vi hoppas att alla hjalps 6t att klippa grds, rensa rabatter o.s.v.
fdr att hAlla omr6det fortsatt fint!
Slutligen vill styrelsen onska alla boende en riktigt varm och skon sommar! Vi iterkommer
som sagt med en exakt tidsplan for b6de fibern och injustering av viirmen sA snart vi vet detta.

Glad sommar!
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