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Bredbandsinformation i Halvmånen 7:e november 18:30 – 21:00
Alla föreningens lägenheter är utrustade med bredbandsanslutning via två optiska fibrer. Dessa ger alla en 
100MBit Ethernetanslutning till Internet samt ett analogt och digitalt grundutbud för TV. Kostnaden för detta 
ingår i månadsavgiften, så boende i vår förening behöver alltså inte teckna egna avtal för Internet eller TV om 
man inte önskar ha fler TV-kanaler än de som ingår i grundutbudet.

Den 7:e november håller vi allmänt möte om bredbandsinstallationen i Halvmånen. Vi svarar på frågor om

• erbjudna funktioner och tjänster,

• konfigurering av bredbandsrouter, och

• TV.

Höststädning 10:e november
Lördagen den 10:e november 10:00 – ca 13:00 har vi sedvanlig höststädning. Bl.a. ska

• utomhusmöbler ställas i vinterförvaring, 

• cykelförråden städas och 

• de som har pulkor i källarna kommer att få tillfälle att bära upp dem.
Observera att pulkor ej får plats att förvaras i cykelförråden. Märk alla cyklar och barnvagnar med namn och 
lägenhetsnummer i god tid före städdagen.

Vi beställer som vanligt en sopcontainer för städningen. Den kommer att stå kvar dagen efter för att de som vill 
rensa egna förråd ska kunna fortsätta under söndagen.
Vi ordnar med kaffe, saft och lite tilltugg i Halvmånen. Den som vill får gärna bidra till fikat!

Ingen extrastädning mer i 12:an
Vi har under en tid haft extra städning av entrén i 12:an. Tanken var att 12:ans entré blev extra belastad 
eftersom tvättstugan finns där. Styrelsen har utvärderat nyttan av städningen kontra den extra kostnaden och 
funnit att det kostat mer än vad det gett. 12:an städas därför framgent lika ofta som alla våra andra entréer.

Var vaksamma mot klotter
Trots frekvent klottersanering återkommer samma klotter på väggar och papperskorgar. Vid ett par tillfällen har 
dock vaksamma medlemmar upptäckt klottrarna som då genast sprungit iväg. Det kan kanske räcka med att de 
riskerar upptäckt för att försvinna, så tveka inte att säga ifrån om ni ser någon skaka färgburkar kring våra hus!

Styrelsen genom Lennart Börjeson
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