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Nu står påsken för dörren och träd och buskar börjar knoppas. Vårblommorna förgyller också
vår utemiljö och ger oss en försmak av varmare tider. Skönt!
Nu duggar info-bladen tätt! Här kommer åter lite färsk information från styrelsen.

Tvättbokningssystemet m.m.
Tyvärr råkade vi förra veckan ut för att datorn med administrationsprogrammet för vårt tvättbokningssystem samt övriga dörröppningsfunktioner blev hackad. Någon har gjort intrång och
blockerat programmet så att detta inte kan användas. Man begär också pengar för att låsa upp
blockeringen, något som vi absolut inte kan acceptera.
Ovanstående innebär f.n. ingenting för dig. Du kan tvätta och boka tider i tvättstugan och komma
in i sophuset och ”gymmet” precis som vanligt. Dock kan en del gjorda bokningar i tvättstugorna
ha försvunnit. OBS! Om du gjort bokning/ar, kolla så den/de inte försvunnit! Om så är fallet, gör
en ny bokning!
För att få tillgång till administrationsprogrammet igen kommer den hackade datorn att bytas ut. Ny
programvara kommer att installeras på denna. När detta görs kommer tyvärr hela systemet att ligga
nere. Detta innebär att man inte kan tvätta eller boka tider. Man kan heller inte komma in i sophuset
eller ”gymmet”. Installationen av programvaran kommer att göras

tisdagen den 18 april med början kl. 14.00
Installationsarbetet kommer att pågå tills man är klar, vilket man beräknar att bli under dagen.
OBS! Vid installationen kommer tyvärr alla tidigare gjorda bokningar av tvättpass att raderas.
Har du gjort sådan bokning måste du alltså göra om bokningen.
Samtidigt med installationen kommer ett bättre säkerhetsprogram att installeras i datorn, detta för att,
så långt möjligt, förhindra framtida intrång.
Vi beklagar givetvis om det som hänt orsakat problem för dig.

Garage och p-platser
För en tid sedan delade vi ut uppsägningar till berörda p-platshyresgäster beträffande vår nya policy
beträffande uthyrning av garage och p-platser:
Vi vill påminna dig, gäller bara dig som har fått en uppsägning, om att underteckna och lämna in
svarsblanketten i det fall du accepterar det nya avtalet om du inte redan gjort det.

Container
Vårens container kommer onsdagen den 19 april. Mer info om detta finns på nästa sida.
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CONTAINER
Det händer alltför ofta att det hamnar allehanda avfall, t.ex. möbler, elektriska apparater,
radio- och TV-apparater, gamla cyklar, byggnadsavfall m.m. i och vid sopkärlen i vårt
sophus vid Domaregatan 1.
Detta innebär att vi får betydligt dyrare kostnader för sophanteringen än nödvändigt då
sopkärlens innehåll då inte räknas som källsorterat. Ovan nämnda exempel på avfall får
absolut inte kastas i dessa sopkärl. Dessa kärl är endast avsedda för större hushållssopor
som blir över när man källsorterat tidningar och förpackningar av glas, metall, plast,
papper och organiskt avfall.
För att ge dig möjlighet att bli av med denna typ av avfall, vi kan kalla det grovsopor, så
kommer en container att ställas upp vid gatugaveln till Domaregatan 8

ONSDAGEN DEN 19 APRIL
Containern kommer att stå kvar över helgen och tas bort måndagen den 24 april.
Passa nu på att städa alla era gömmor och gör er av med allt onödigt som ni ändå
inte använder.
Vi förutsätter att alla respekterar ovanstående ordning så att vi får de olika soporna
på rätt ställe i fortsättningen.

